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چکیده:
یکی از موضوعات مهم در اقتصاد انرژی جهت سیاستگذاری در این بخش شناخت مناسب تقاضای انرژی و برآورد
صحیح کششپذیری قیمتی و درآمدی آن است .تاکنون تالشهای گستردهای جهت تخمین کششپذیری تابع
تقاضای انرژی در ایران صورت گرفته است اما مساله نامتقارن بودن پویایهای تقاضا و تغییر ضرایب الگو در دوران
رونق و رکود اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از اینرو در مقاله حاضر با در نظر گرفتن یک الگوی
آستانهای تصحیح خطا ،پویاییهای تقاضای انرژی در ایران طی دوره  ،3131-3131با لحاظ نمودن تفاوت در
دوران رکود و رونق اقتصادی ،برآورد گردیده است .نتایج این مطالعه نشان می دهد دو رژیم متفاوت در پویاییهای
تقاضای انرژی در ایران وجود داشته است .در شرایط رکود کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا و همچنین سرعت
تعدیل پایینتر بوده ،در حالی که در زمان رونق انعطاف تقاضاکنندگان برای عکسالعمل بیشتر و بنابراین
کششهای قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل باالتر بوده است .بر این اساس اگرچه در تقاضای انرژی هم در زمان
رونق و هم در رکود کششناپذیر است و اجرای سیاستهای قیمتی نمیتواند بر تقاضا موثر باشد ،اما کارایی این
سیاستها می تواند در زمان رونق اقتصادی بیشتر از زمان رکود باشد.

طبقهبندیQ41, Q43, C22 :JEL

کلیدواژهها :انرژی ،پویاییهای تقاضای انرژی ،عدم تقارن ،الگوی تصحیح خطای
آستانهای ،رکود و رونق اقتصادی

 .3استادیار و عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا ،پست الکترونیکی:
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 .1مقدمه
از اوایل دهه  9110با وقوع اولین بحران نفتی در اقتصاد جهان ،که منجر به افزایش
قیمت انواع حاملهای انرژی شد ،مسئله کمیابی انرژی مطرح گردید .با حرکت کشورها به
سمت رشد بیشتر اقتصادی و بکارگیری حامل¬های انرژی به عنوان یک عامل تولید،
وجود محدودیت در استفاده از این منابع بیشتر از پیش خود را نمایان ساخت .به طوری که
امروزه برنامه¬ریزی برای توسعه اقتصادی بدون در نظر گرفتن انرژی غیرممکن به نظر
میرسد ،به همین دلیل سیاستگذاری مناسب در این حوزه به یکی از دغدغه¬های مهم
دولت¬ها تبدیل شده است .در کشورهای درحال¬توسعه نفتی ،انرژی اهمیت دوچندانی
در این رابطه دارد .چراکه عالوه بر نقش خود به عنوان عامل اصلی تولید ،به عنوان یک
منبع درآمدی نیز محسوب میشود و به لحاظ ایجاد منابع ارزی نقش مهمی را در توسعه
اقتصادی این کشورها ایفا می¬نماید.

ایران دارای منابع عظیمی از انرژی است و به همین دلیل یک الگوی رشد اقتصادی
همراه با فشار بر منابع طبیعی را دنبال می¬کند .از اینرو توجه به انرژی به عنوان یکی از
اجزای اصلی برنامه-ریزی توسعه مطرح میباشد .آمارهای موجود نشان میدهد که مصرف
انرژی در ایران با سرعت باالیی در حال رشد است .به استناد سالنامه آماری انرژی جهانی،
رشد متوسط ساالنه مصرف کل انرژی در ایران طی دوره  7000 -709۲برابر با  ۳.9درصد
بوده که تقریباً  7.7درصد بیشتر از رشد سالیانه جهانی است .بعالوه رتبه کشورمان از منظر
مصرف انرژی از رتبه شانزدهم در سال  7000به رتبه یازدهم درسال  709۲رسیده است.
رشد شتابان مصرف انرژی در اقتصاد ایران را می¬توان در نمودار( )9مالحظه نمود.
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نمودار( .)1روند مصرف انرژی در ایران
مأخذ :ترازنامه انرژی سالهای مختلف

در سال¬های اخیر تالش¬های فراوانی جهت اصالح این روند در اقتصاد ایران شکل
گرفته است اما موفق به کاهش مصرف انرژی و تغییر روند رشد آن نشده¬اند .اجرای
سیاستهای قیمتی نظیر اجرای هدفمندسازی یارانه¬ها و کاهش یارانه حاملهای انرژی در
سال  9911نیز اگرچه به¬طور موقت رشد مصرف انرژی را تحت تاثیر قرار داد ،اما
نتوانسته این روند رشد افسارگسیخته در مصرف انرژی را کاهش دهد .در نظر گرفتن
شرایط اقتصادی سالهای اخیر این نگرانی¬ها را افزایش می¬دهد .از آنجا که فعالیتهای
اقتصادی کشور در رکود به¬سر¬میبرد ،انتظار این است که با بازگشت به دوران رونق و
دستیابی به رشد اقتصادی مثبت ،تقاضای انرژی با افزایش قابل توجهی مواجه شود.
(صادقی و همکاران .)991۲ ،از سوی دیگر مصرف بیشتر انرژی در داخل کشور،
نگرانی¬های جدی در مورد توانایی برای صادرات آن طی دهههای آینده را افزایش
می¬دهد .این درحالی است که صادرات انرژی منبع اصلی تامین ارز در ایران است
(عزیزی. )19-17 :9911 ،

بنابراین الزم است که با سیاست¬گذاری مناسب روند صعودی رشد مصرف انرژی
اصالح گردد .برای شناخت آثار و پیامدهای هرگونه سیاستی ابتدا باید واکنش
مصرف¬کنندگان به اجرای این سیاست پیشبینی و سنجش گردد .بنابراین آگاهی داشتن از
کشش¬پذیری تقاضای انرژی و شناخت میزان تأثیر هر کدام از عوامل و همچنین شناخت

 702پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران سال هفتم ،شماره  ،82بهار 7932

درست از پویایی¬های تقاضا ،9به سیاست¬گذاران این امکان را می¬دهد که
برنامه¬ریزی و پیش¬بینی دقیق¬تری از میزان تقاضای انرژی و تحوالت آن داشته باشند.

با مروری بر ادبیات گسترده موجود در زمینه برآورد تقاضای انرژی مالحظه میگردد که
مدلهای مختلفی جهت برآورد آن استفاده شده است در این میان بسیاری از مطالعات از
الگوهای تصحیح خطا 7برای تحلیل تقاضای انرژی و پویاییهای آن استفاده نمودهاند.
(یوری911۳ ،9؛ هانتینگتون7001 ،۳؛ آکینبود و همکاران7001 ،۲؛ برنستین و مادلنر7099 ،6
و لیم و یو .)7096 1،از این روش در ایران نیز برای تخمین تابع تقاضای انرژی بسیاراستقبال
شده است (سهیلی9917 ،؛ زراء نژاد و قپانچی7001 ،1؛ آذربایجانی و همکاران .)9911 ،در
این مطالعات فرض ضمنی مبنی بر وجود روابط ثابت به فرم خطی بین متغیرها می باشد .در
واقع این مطالعات احتمال اثرگذاری متغیرها به صورت غیر خطی و پویاییهای نامتقارن
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تقاضای انرژی را نادیده گرفته و بنابراین ممکن است رابطه بین تقاضای انرژی و عوامل
تعیین کننده آن به درستی تشخیص داده نشود.
در سالهای اخیر گروهی از محققین نشان داده اند که الگوی تقاضای انرژی می تواند از
یک فرآیند غیر خطی تبعیت کند (بالک و فومبی9111 ،90؛ هو و لین 7001 ،99و اُمی و
همکاران .)709۳ ،97از آنجا که احتمال غیر خطی بودن تقاضای انرژی در ادبیات موجود
مورد تاکید قرار گرفته و خطی در نظر گرفتن روابط متغیرها در شرایطی که دارای ارتباط
غیرخطی و نامتقارن هستند می تواند نتایج را دچار خطای تصریح نماید ،در این پژوهش با
1. Demand Dynamics
2. Error Correction Model
)3. Uri (1994
)4. Huntington (2007
)5. Akinboade, et al. (2008
)6. Bernstein and Madlener (2011
)7. Lim and Yoo (2016
)8. Zarra Nezhad and Ghapanchi (2007
9. Asymmetric
)10. Balke and Fomby (1997
)11. Hu and Lin (2008
)12. Omay et al. (2014
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استفاده از یک الگوی تصحیح خطای آستانهای 9به بررسی پویاییهای تقاضای انرژی و
تخمین کششهای قیمتی و درآمدی آن در ایران میپردازیم .ویژگی خاص این مقاله
نسبت به سایر مطالعات تجربی انجام شده در داخل ایران این است که برای اولین بار از
یک الگوی تصحیح خطای آستانهای به منظور برآورد تعدیالت نامتقارن تابع تقاضا استفاده
شده است .استفاده از این روش در شرایطی که رشد تولید حقیقی به عنوان متغیر آستانهای
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در نظر گرفته شود میتواند پویاییهای نامتقارن تقاضای انرژی در دوران رکود و رونق
اقتصادی را نمایان سازد.
این مقاله شامل  6بخش است .پس از مقدمه ،مبانی نظری تقاضای انرژی و مساله عدم
تقارن در پویاییهای آن بررسی میگردد .در بخش بعد به بررسی مطالعات تجربی گذشته
پرداخته میشود .در بخش چهارم ،ساختار الگو و روش برآورد آن معرفی شده و در بخش
پنجم نتایج تجربی به دست آمده از برآورد الگو تبیین میگردد .در انتها نیز نتیجهگیری و
پیشنهادات حاصل از این پژوهش بیان میشود.

 .2مبانی نظری
 .1-2تقاضای انرژی
از دیدگاه نظری ،تقاضا برای انرژی را از دو منظر میتوا ن مورد تحلیل قرار داد .حامل
های انرژی هم بهعنوان کاالی نهایی توسط مصرفکنندگان و هم بهعنوان نهادهای
تولیدی توسط بنگاههای اقتصادی مورد تقاضا قرار میگیرند .از منظر اول انرژی را میتوان
به عنوان یک کاالی مصرفی در نظر گرفت .از آنجا که بکارگیری بسیاری از کاالهای
مصرفی توأم با مصرف انرژی است ،بنابراین میتوان انرژی را نیز در شمارکاالهای مصرفی
در نظر گرفت که بر اساس نظریه اقتصاد خرد ،تقاضای آن از حداکثرسازی تابع مطلوبیت

1. Threshold Error Correction Model
2. Threshold Variable
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با توجه به قید بودجه حاصل میشود .اگر تابع مطلوبیت فرد نمونه را تابعی از مصرف n

کاال (از جمله انرژی) در نظر بگیریم مسأله بهینهیابی فرد نمونه به صورت زیر خواهد بود:
) max U  U ( x1 ,..., xn , E

s.t. pi xi  p E E  Y

که در آن  Eانرژی  xi ،سایر کاالها و خدمات و 𝑖𝑝 قیمت آنها و  Yدرآمد را نشان
میدهد .از شرایط درجه اول بهینهیابی مسئله فوق ،توابع تقاضا برای کاالها و از جمله
انرژی بهصورت زیر حاصل میشود.
) E  f ( p1 ,..., pn , pE , Y

بر این اساس تقاضای فرد برای انرژی تابعی از قیمت همه کاالهای مصرفی و درآمد
مصرفکننده است .از این منظر تقاضای انرژی را در سطح کالن قیمت نسبی انرژی نسبت
به دیگر کاالها و درآمد کل اقتصاد مشخص میکند .اگر قیمت دیگر کاالها را با شاخص
قیمت مصرفکننده مشخص کنیم ،بنابراین قیمت واقعی انرژی که از نسبت قیمت انرژی به
شاخص قیمتها بدست میآید ،میتواند شاخص مناسبی برای تعیین تقاضای انرژی در
سطح کالن در کنار درآمد کل باشد.
از منظر دوم به انرژی بهعنوان یک نهاده تولیدی توجه میشود .گروهی از اقتصاددانان
انرژی را همانند نهادههای کار و سرمایه بهعنوان یکی از نهادههای مهم تولید میدانند .از
این منظر تقاضا برای نهاده انرژی همانند دیگر نهادها از حداکثرسازی تولید با توجه به
مقدار مشخصی هزینه ،یا در پی حداقل کردن هزینه با توجه به مقدار مشخص تولید و یا
حداکثرسازی سود به دست میآید .بهعنوان مثال اگر تابع تولید یک بنگاه را بهصورت زیر
در نظر بگیریم.
) Q  F ( L, K , E

که در آن  Lو  Kبه ترتیب معرف نهاده های کار و سرمایه است .یک بنگاه اقتصادی
ترکیب نهادهها را بهگونهای انتخاب میکند که حداقل هزینه ممکن را برای مقدار
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مشخصی از محصول داشته باشد .نتایج حاصل از تشکیل شرایط مرتبه اول و دوم گویای
آن است که مقدار تقاضای بنگاهها برای نهاده انرژی را می توان به صورت زیر نوشت.
)E  E ( pk , pl , pe , Q

بدین ترتیب تقاضا برای انرژی بستگی به قیمت آن ( 𝑒𝑝) ،قیمت سایر نهادهها ( 𝑙𝑝 ،)𝑝𝑘 ,
و مقدار تولید محصول ( )Qدارد .از این منظر نیز آنچه تعیینکننده مصرف انرژی در سطح
کالن است قیمت انرژی به نسبت دیگر نهادهها و مقدار محصول کل خواهد بود (با
تاچاریا.)7099 ،9
بنابراین میتوان عمدهترین عوامل اقتصادی موثر بر تقاضای انرژی کل را متغیر قیمت
حقیقی انرژی و یک متغیر فعالیت مانند درآمد ملی حقیقی یا تولید ناخالص داخلی حقیقی
قلمداد نمود .بنابراین دو متغیر قیمت و درآمد ،دو تعیینکننده اصلی تقاضای انرژی به شمار
میروند که معموالً واکنش تقاضا به این دو عامل با توجه به کششپذیری قیمتی و
درآمدی تحلیل میگردد.

 .2-2پویاییهای نامتقارن تقاضای انرژی
در سالهای اخیر غیرخطی بودن ارتباط تقاضای انرژی با متغیرهای توضیحدهنده خود
همچون قیمت و درآمد مورد توجه تعدادی از مطالعات قرار گرفته است .این مطالعات
نشان میدهند که مدلهای غیرخطی تقاضای انرژی بیان درستتر و دقیقتری از واقعیات
این ارتباط را در اختیار محققین و سیاستگذاران قرار میدهد .بهعنوان مثال گابریونز
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( )7090نشان میدهد که قدرت توضیحدهندگی مدل مصرف انرژی زمانی که بهصورت
غیرخطی در نظر گرفته شود ،افزایش مییابد.

)1. Bhattacharyya (2011
)2. Gabreyohannes (2010
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گروهی از مطالعات در توجیه تقاضای غیرخطی بر تعدیالت و عکسالعملهای نامتقارن
تقاضای انرژی نسبت به قیمت و درآمد تاکید دارند .ویرل )9119( 9و والکر و ویرل
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( )9119نشان می دهند کشش قیمتی برای افزایش قیمت بیشتر از این کشش برای کاهش
قیمت میباشد .این پدیده در این گروه از مطالعات به عنوان برگشت ناپذیری 9تابع تقاضای
انرژی مطرح شده است.
همچنین گاتلی ،)9117( ۳گاتلی و هانتینگتون )7007( ۲و دارگی و گاتلی )7090( 6بیان
میکنند که تقاضای انرژی واکنشهای نامتقارنی به افزایش و یا کاهش تولید ناخالص
داخلی نشان میدهد .این نتیجه را اُمی و همکاران ( )709۳نیز تایید میکنند و نشان میدهند
که پویایی متغیرها به سمت تعادل بلندمدت به صورت غیرخطی اتفاق میافتد .این
غیرخطی بودن میتواند بستگی به شرایط اقتصادی حاکم داشته باشد بهطوری که تعدیالت
صورت گرفته در زمان رونق و رکود فرآیند متفاوتی را دنبال میکند.
همانطور که گفته شد درآمد و قیمت دو عامل اصلی اثرگذار بر تقاضای انرژی هستند
این اثرات ممکن است در شرایط رکود یا رونق اقتصادی نامتقارن باشد .میتوان گفت
فرضیه نامتقارن بودن تقاضای انرژی اول بار توسط دارگی و گاتلی ( )911۲مطرح گردیده
که در آن اثر افزایش درآمد بر تقاضای انرژی الزاماً مشابه با اثر کاهش درآمد بر آن در
نظر گرفته نشده است .از این رو اثر متغیرها بر تقاضای انرژی در دوران رونق و یا رکود
اقتصادی میتواند نامتقارن باشد (دارگی و گاتلی .)7090 ،تصمیمگیری در مورد مصرف
انرژی نسبت به سایر تصمیمات اقتصادی اندکی متفاوت است؛ چرا که تقاضا برای انرژی
به شدت وابسته به کاالهای سرمایهای و تجهیزات انرژیبر است .در دوران رونق اقتصادی
انتظار میرود که با افزایش تولید ،مصرف انرژی بیشتر شود ،اما در کنار آن توسعه
)1. Wirl (1991
)2. Walker and Wirl (1993
3. Imperfect Price-Reversibility
)4. Gately (1992
)5. Gately and Huntington (2002
)6. Dargay and Gately (2010

پویاییهای نامتقارن تقاضای انرژی در779 ...

تجهیزات کارآتر در مصرف انرژی و یا بازسازی و ارتقای سرمایههای موجود میتواند تا
حدودی این رشد مصرف انرژی را کنترل نماید .اما از سوی دیگر در زمان رکود اقتصادی
و کاهش تولید حرکت مشابهی در جهت معکوس اتفاق نمیافتد؛ به این دلیل که این
سرمایههای جدید از بین نمیروند .به عنوان مثال در بسیاری از صنایع در زمان رونق،
پیشرفتهای محسوسی در زمینه ایجاد تکنولوژیهای نوین و کارآتر برای بهره بردن از
انرژی ایجاد شده است که با کاهش درآمد نیز کماکان از تکنولوژیهای و تجهیزات
جدید ایجاد شده استفاده می شود .در واقع در زمان رشد تولید تکنولوژی نیز همزمان می-
تواند رشد یابد اما در زمان کاهش تولید بنگاه ها به استفاده از تکنولوژی موجود محدود
میشوند .بنابراین پاسخ تقاضا به تغییر در متغیرها در زمان رونق و یا رکود اقتصادی به طور
بالقوه میتواند نامتقارن باشد (گاتلی و هانتینگتون.)7007 ،
دلیل دیگری که برای این عدم تقارن میتوان در نظر گرفت این است که برخی از
بخشهای اقتصادی در زمان رونق میتوانند بیشتر از دیگر بخشها توسعه یابند .در حالی
که برخی دیگر در زمان رکود اقتصادی بیشتر از دیگر بخشها کاهش را تجربه میکنند.
این بخشها ممکن است شدت انرژی متفاوتی داشته باشند .عالوه بر این حتی زمانی که
درآمد در بسیاری از کشورهای درحالتوسعه کاهش مییابد ،روند توسعه شهرنشینی
همچنان ادامه پیدا میکند و این نیازمند تغییر الگوی مصرف انرژی از روشهای سنتی به
سمت روشهای مدرن است (دارگی و گاتلی.)7090 ،
بالک و فومبی ( )9111و هو و لین ( )7001بر تعدیالت نامتقارن تقاضای انرژی در
حرکت تقاضا از کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت توجه مینمایند .آنها معتقدند مقدار
کشش های تقاضا مبتنی بر میزان خطا و فاصله از تعادل بلندمدت متفاوت خواهد بود و
بنابراین الگوی خطی تصریح درستی از واقعیات تقاضای انرژی نیست.
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تصریح دقیق الگوی تقاضا در امر سیاستگذاری مطلوب در بخش انرژی بسیاز حائز اهمیت
است .سویتاس و ساری )7006( 9معتقدند اگر احتمال غیرخطی بودن تقاضای انرژی نادیده
گرفته شود ،آنگاه نتایجی که از تصریح خطی بدست خواهد امد میتواند با اریب ناشی از
انتخاب غلط روش برآورد همراه باشد .اُمی و همکاران ( )709۳بیان میکنند پویاییهای
نامتقارن تقاضای انرژی برای سیاستگذاری بسیار پر اهمیت است و سیاستگذاران باید این
غیرخطی بودن را در فرآیند اثرگذاری سیاست خود لحاظ نمایند.
گابریونز )7090( 7نیز بیان میکند که سیاستگذاران برای اتخاذ سیاستهای صحیح در
حوزه انرژی و محیط زیست باید ساختار اقتصادی را در مراحل مختلف توسعه اقتصادی به
خوبی درک نموده و ارزیابی و تحلیل دقیق از تقاضای انرژی داشته باشند .بنابراین از منظر
سیاستگذاری بسیار مهم است که بتوانیم واکنش مصرف کنندگان انرژی را به تغییرات
ایجاد شده در متغیرها و شرایط اقتصادی به درستی شناسایی نماییم و بدانیم که وضعیت
رشد اقتصادی میتواند چه نقشی در این رابطه داشته باشد .آیا فرآیند تعدیالت تقاضای
انرژی به سمت تعادل بلندمدت در دوران رونق یا رکود اقتصادی نامتقارن است.

 .3مروری بر ادبیات موضوع
تاکنون الگوهای مختلفی جهت برآورد تابع تقاضای انرژی و یا برآورد کشش قیمتی و
درآمدی آن استفاده شده است .اغلب این الگوها خطی بوده و یک فرآیند تعدیل متقارن
را برای تقاضای انرژی در نظر گرفتهاند .در جدول 9و  7خالصهای از مطالعات این حوزه
به تفکیک داخلی و خارجی که از الگوهای خطی استفاده کردهاند ارائه شده است.

)1. Soytas and Sari (2006
)2. Gabreyohannes (2010
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جدول ( .)1خالصهای از مطالعات خارجی
محققین

کشور

روش

راماناتان9111 ،9

هند

VAR

انواع حامل های انرژی

سری

در انگلستان

ساختاری

هانت و همکاران7000 ،7

هانت و نینومیا7009 ،9

قادری

و

همکاران،۳

انگلستان و ژاپن

تقاضای برق  91گروه

سری

آدیمی و هانت7001 ،۲

OECD
گاز طبیعی در بخش

ARDL,
ECM

بنزین در ایران

ECM

7001
برنستین و مادلنر7099 ،1

گاز طبیعی در بخش
خانگی

کشورهای

زمانی

کشش و کشش تولیدی برای اکثر صنایع به جز چاپ بیکشش
است.
کشش درآمدی مثبت و کشش قیمتی منفی بوده و در هر دو
مورد کوچکتر از یک است
مصرف گاز طبیعی در بلندمدت دارای کشش قیمتی -0/61
است.
تقاضای بنزین در ایران نسبت به قیمت و درآمد بیکشش
است.
کششهای کوتاه مدت تقریبا نصف بلندمدت بوده و به طور

ARDL,
ECM

متوسط تقاضا نسبت به قیمت و درآمد بیکشش است.

OECD

عبدالهی709۳ ،

لیم و یو7096 ،1

روند تصادفی حاصل از روش  STSMمناسب تر از روند
قطعی است.

OLS

پانل

زراء نژاد و قپانچی،1

زمانی

تقاضای انرژی تحت تاثیر اثرات غیر قابل مشاهده برونزاست.

کشش قیمتی تقاضای برق برای اکثر صنایع به جز پوشاک بی

7006

هانتینگتون7001 ،6

ناخالص داخلی افزایش مییابد.

ساختاری

از صنایع ایران

صنعت آمریکا

نتایج
تقاضای گازوئیل به طور معناداری در اثر افزایش تولید

محصوالت نفتی در

سری

نیجریه

ساختاری

بنزین در کره

ECM

زمانی

تقاضای محصوالت نفتی در نیجریه نسبت به قیمت و درآمد
بیکشش و ماهیت روند ضمنی تقاضای انرژی تصادفی است.
در کوتاهمدت و بلندمدت تقاضا نسبت به قیمت بیکشش اما
نسبت به درآمد کششپذیر است.

مأخذ :یافتههای پژوهش

)1. Ramanathan (1999
)2. Hunt, et al. (2000
)3. Hunt and Ninomiya (2003
)4. Ghaderi, et al. (2006
)5. Adeyemi and Hunt (2007
)6. Huntington (2007
)7. Zarra Nezhad and Ghapanchi (2007
)8. Bernstein and Madlener (2011
)9. Lim and Yoo (2016
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جدول ( .)2خالصه ای از مطالعات داخلی
مورد مطالعه

محققین
سقائیان نژاد و
علیپورجدی،

ایران

9911

صنایع

قشقایی9919 ،

انواع انرژی در
صنعت ایران
و

صادقی991۳ ،
چیت
991۳
و

همکاران9911 ،
صدرزاده مقدم
و

همکاران،

9917
آماده

و

روش

کشش قیمتی کل انرژی -0/7۲است و همه انواع انرژی در صنعت به

الجیت

صورت مکمل عمل میکنند.

 ARDLو

اثرپذیری تقاضای حاملهای انرژی در بخش صنعت از سوی ارزش

SUR

افزوده بیشتر از قیمت انرژی است.
کشش قیمتی تقاضای حاملهای انرژی در بخش صنعت پایین است اما

ECM

کشش درآمدی آن تقریبا نزدیک به یک میباشد.

گاز طبیعی در

ARDL,
ECM

تقاضای بنزین در

سری زمانی

ایران

ساختاری

صنعت ایران

نیس،

آذربایجانی

مختلف

ایران

سهیلی9917 ،
حیدری

بخش

صنعت

نتایج

کشش قیمتی کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب  -0/97و -0/79
کشش تولیدی کوتاهمدت و بلندمدت به ترتیب  0/۲1و  0/11است.

بخش

قیمت واقعی گاز طبیعی و برق در بخش صنعت بر مصرف گاز طبیعی
تأثیر ندارد .کشش کوتاه مدت نیز برابر با  9/16و بلندمدت از کوتاه-

ECM

ایران
تقاضای

آن در بلندمدت بیشتر از کوتاهمدت است و نسبت به درآمد در کوتاه-
مدت بیکشش اما در بلندمدت کششپذیراست.

گاز طبیعی در
صنعت

این تابع در کوتاهمدت و بلندمدت نسبت به قیمت بیکشش اما واکنش

مدت کمتر است.
انرژی

در صنعت ایران

کششهای قیمتی و درآمدی تقاضای انرژی پایین است .کششهای
جانشینی نشان دهنده بیشترین جانشینی بین ذغال سنگ و فرآوردههای

SUR

نفتی و کمترین میزان مربوط به فرآوردههای نفتی و برق است.

تقاضای برق در

فضا

کشاورزی ایران

حالت

گاز طبیعی در

سری زمانی

همکاران9919 ،

صنعت ایران

ساختاری

شیرانی و خوش

انواع انرژی در

سری زمانی

برق پایین و برای سایر حاملهای انرژی بزرگتر از واحد بودهاند .کشش

اخالق991۲ ،

صنعت ایران

ساختاری

تولیدی در کوتاهمدت کمتر از واحد و در بلندمدت به جز گاز طبیعی

بنزین در اصفهان

OLS

همکاران991۳ ،
شیرانی

و

-

کشش قیمتی و در آمدی تقاضای برق در کوتاهمدت و بلندمدت کمتر
از واحد است.
کششناپذیری تقاضای گاز طبیعی نسبت به درآمد و قیمت و همچنین
کمتر بودن کشش قیمتی در کوتاهمدت از بلندمدت و برای در آمد بر
خالف این نتیجه است.
کشش قیمتی در کوتاهمدت کمتر از واحد بوده و در بلندمدت نیز برای

کمتر از واحد است.
ترابی

و

همکاران9916 ،

ضریب قیمت بنزین منفی و کمتر از یک بوده و ضریب ارزش افزوده

مأخذ :یافتههای پژوهش

مثبت و معنادار است .هدفمندی یارانهها منجر به کاهش تقاضای بنزین
در اصفهان است.

پویاییهای نامتقارن تقاضای انرژی در771 ...

بررسی پژوهشهای تجربی این حوزه نشان میدهد یکی از پرکاربردترین روشها در
بررسی تابع تقاضای انرژی الگوهای تصحیح خطا میباشد که بیانگر پویاییهای کوتاه-
مدت متغیرها و چگونگی عکسالعمل آنها نسبت به انحراف از تعادل بلندمدت است.
درالگوی تصحیح خطای خطی تعدیالت نسبت به انحراف از تعادل ،به صورت خطی
است .اما در سالهای اخیر با گسترش کاربرد الگوهای غیرخطی در مدلهای انرژی و
همچنین لزوم برآورد دقیقتر ضرایب ،محققین بسیاری به سمت استفاده از مدلهای
غیرخطی تمایل یافتهاند و استفاده از این الگوها در سالهای اخیر رشد قابل مالحظهای داشته
است .از جمله این مطالعات غیرخطی میتوان به مطالعه لی و چانگ )7001( 9اشاره نمود.
آنها ثبات رابطه همجمعی بین مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی را در کشور تایوان
مورد بررسی قرار دادهاند و نشان میدهند که در نظر نگرفتن شکستهای ساختاری باعث می
شود ضرائب حاصله در روابط همجمعی در زیر دورههای مختلف با ثبات نباشد .همچنین
نشان میدهند وقایعی همچون بحرانهای نفتی و بحران مالی آسیا بهطور معناداری بر
تغییرات ضرائب رابطه همجمعی تقاضای انرژی در تایوان اثرگذار بوده است.
هو و لین )7001( 7ارتباط غیر خطی مصرف انرژی و درآمد را در کشور تایوان با
استفاده از یک الگوی تصحیح خطای برداری آستانهای مورد بررسی قرار میدهند .در این
الگو از جمله تصحیح خطا به عنوان متغیر آستانهای استفاده شده است و نشان داده میشود
زمانی که مقدار خطا از حد آستانه باالتر میرود ،عکسالعمل مصرف انرژی نسبت به
درآمد افزایش مییابد.
هوانگ و همکاران )7001( 9وجود یک ارتباط غیرخطی را بین مصرف انرژی و تولید
ناخالص داخلی حقیقی را تایید کردهاند و بر اساس نتایج حاصل ،معناداری این ارتباط
تحت تاثیر یک مقدار آستانهای از شدت انرژی میباشد.

)1. Lee and Chang (2007
)2. Hu and Lin (2008
)3. Huang, et al. (2008
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لی و چیو )7099( 9به بررسی تابع تقاضای غیرخطی انرژی برای  7۳کشور عضو
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی 7با استفاده از یک الگوی تصحیح خطای انتقال مالیم
پرداختهاند .نتایج آنها نشان میدهد مصرف انرژی ،قیمت واقعی انرژی و درآمد واقعی
دارای رابطه همجمعی بوده و این ارتباط با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون شدت انرژی
و نسبت سرمایهگذاری به تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر انتقال ،غیرخطی است.
کانی و همکاران )7099( 9تابع تقاضای گاز طبیعی بخش صنعت ایران را برای دوره زمانی
 9119تا  7001با استفاده از مدل  STARتخمین زدند .در این مطالعه متغیرهای ارزش
افزوده بخش صنعت ،قیمت واقعی گاز طبیعی ،قیمت واقعی فرآورده های نفتی و قیمت
واقعی برق به عنوان متغیرهای اثرگذار بر مصرف گاز طبیعی در بخش صنعت در نظر
گرفته شد .نتایج حاکی از آن است که اگر قیمت واقعی فرآورده های نفتی به عنوان متغیر
انتقال در نظر گرفته شود آنگاه تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت یک مدل غیرخطی دو
رژیمی را دنبال میکند همچنین در هر دو رژیم ارزش افزوده بخش صنعت و قیمت واقعی
برق رابطه مثبت و معناداری با تقاضای گاز طبیعی در بخش صنعت دارد و قیمت واقعی
گاز طبیعی رابطه معکوس و معناداری با تقاضای گاز طبیعی دارد.
نواز و همکاران )709۳( ۳به برآورد تابع تقاضای برق در پاکستان با استفاده از مدل
 STARپرداختند .ایشان مصرف انرژی را تابعی از درآمد حقیقی و قیمت انرژی در نظر
گرفتهاند .نتایج این مطالعه نشان میدهد که قیمت برق متغیر انتقال مناسب برای کشور
پاکستان بوده و تقاضای برق از یک الگوی دو رژیمی تبعیت میکند .همچنین نتایج حاکی
از آن است که کشش درآمدی و کشش قیمتی مثبت بوده که در مورد درآمد با عبور
قیمت برق از حد آستانه این کششپذیری بیشتر میشود.

)1. Lee and Chiu (2013
2. OECD
)3. Kani et al. (2013
)4. Nawaz, et al. (2014
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اُمی و همکاران ( ) 709۳رابطه علیت بین مصرف انرژی و تولید را برای کشورهای G7

در چارچوب یک الگوی پانل تصحیح خطای برداری انتقال مالیم 9بررسی نمودهاند و به
این نتیجه دست یافته اند که حرکت متغیرها به سمت تعادل بلندمدت به صورت غیرخطی
اتفاق افتاده است .همچنین وقفه رشد تولید به عنوان متغیر انتقال در این مطالعه به کار برده
شده که نشان میدهد که تعدیالت صورت گرفته در زمان رونق و رکود فرآیند متفاوتی را
دنبال میکند.
نتایج تجربی به دست آمده از مطالعاتی که از الگوهای غیرخطی استفاده کردهاند،
غیرخطی بودن این تابع را مورد تایید قرار داده است .به همین جهت به منظور بررسی
پویاییهای تقاضای انرژی با توجه به تاکیدات تجربی و نظری ،الزم است به بررسی این
مساله در اقتصاد ایران پرداخته شود .ویژگی خاص این مقاله نسبت به سایر مطالعات تجربی
انجام شده در داخل ایران این است که برای اولین بار از یک الگوی تصحیح خطای
آستانهای به منظور برآورد پویاییهای نامتقارن تقاضا استفاده شده است .استفاده از این
روش در شرایطی که رشد تولید حقیقی به عنوان متغیر آستانهای در نظر گرفته شود می
تواند تعدیالت نامتقارن تقاضای انرژی در دوران رکود و رونق اقتصادی را نمایان سازد.
این مساله می تواند نتایج مفیدی را برای سیاستگذاران انرژی جهت بررسی آثار سیاستها
در شرایط متفاوت اقتصادی ارائه نماید.

 .4ساختار الگو
یکی از الگوهای پرکاربرد در برآورد تقاضای انرژی الگوهای تصحیح خطا میباشند.
خصوصیت الگوهای تصحیح خطا این است که بیانگر پویاییهای کوتاه مدت متغیرها و
چگونگی عکسالعمل آنها نسبت به انحراف از تعادل بلندمدت میباشند .در الگوی
تصحیح خطای خطی تعدیالت نسبت به انحراف از تعادل ،به صورت خطی است در واقع
ضرایب الگو و نرخ تصحیح خطا ،در الگوهای خطی ثابت است .اما حرکت به سمت
1. Smooth Transition Panel Vector Error Correction Model
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تعادل بلند مدت الزاما همیشه و به طور یکسان رخ نمیدهد .الگوی تصحیح خطای
آستانهای میتواند وجود نرخهای تعدیل متفاوت را مدلسازی نماید .در شرایط متفاوت
اقتصادی سرعت و واکنش تقاضا نسبت به متغیرها و همچنین تعدیل به سمت تعادل
بلندمدت میتواند متفاوت باشد.
از اینرو در مقاله حاضر با توجه به امکان وجود تعدیالت غیرخطی در حرکت به سمت
تعادل بلندمدت و همچنین به منظور بررسی نقش رشد اقتصادی در رابطه با پویاییهای
تقاضا ،از یک الگوی تصحیح خطای آستانهای استفاده میشود و پویاییهای تقاضای
انرژی در شرایط رونق و رکود اقتصادی مورد ارزیابی و مقایسه قرار میگیرد.
روش رگرسیون آستانهای از جمله رگرسیونهای غیرخطی است که در عین سادگی بسیار
محبوب و مورد استفاده محققین اقتصادی میباشد .این الگوها به سادگی تغییرات رژیم در
ضرائب الگو را در شرایطی که وضعیت یکی از متغیرهای کلیدی تغییر میکند ،مدلسازی
مینماید .به عبارت دیگر حد آستانهای وجود دارد که با عبور متغیر از آن شرایط سیستم و
رژیم حاکم بر ضرائب عوض میشود.
همانطور که در بخش مبانی نظری اشاره شد تغییرات تقاضای انرژی میتواند تحت
تاثیر شرایط رونق و رکود رشد اقتصادی متفاوت باشد .بنابراین در این مقاله با هدف
بررسی این نظریه در اقتصاد ایران ،الگوی تصحیح خطای آستانهای با در نظر گرفتن متغیر
رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانهای ،مورد آزمون و بررسی قرار میگیرد .بنابراین فرم
تابعی الگوی مورد نظر به صورت زیر خواهد بود.
LEt   0  1LEt 1   2 Lyt   3 Lpt   4 ecmt 1   t ifLyt  
 0  1LEt 1   2Lyt  3Lpt   4ecmt 1   t ifLyt  

) (9

که در آن 𝑡𝐸𝐿 لگاریتم مصرف سرانه انرژی 𝐿𝑦𝑡 ،لگاریتم تولید ناخالص داخلی حقیقی
سرانه 𝐿𝑝𝑡 ،لگاریتم شاخص قیمت انرژی و 𝑡𝑚𝑐𝑒 عبارت تصحیح خطای برآورد شده از
رابطه بلندمدت است که از رابطه زیر حاصل شده است.
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()7

ecm t 1  LEt 1  1   2 Lyt 1   2 Lpt 1

در رابطه فوق αها ضرائب بلندمدت هستند .از آنجا که متغیرها به صورت لگاریتمی
هستند ،تغییرات آنها بیانگر نرخ رشد خواهد بود .در معادله ( ،)9ضرایب 𝑖 βها مربوط به
رژیم اول یعنی زمانی که متغیر نرخ رشد اقتصادی (  )∆Lytکوچکتر از حد آستانه است
و βi ′ها مربوط به رژیم دوم یعنی زمانی که نرخ رشد اقتصادی ( 𝑡𝑦𝐿∆) حد آستانه را
پشت سر میگذارد ،خواهد بود .براساس این مدل تقاضای انرژی میتواند از دو نظام
مختلف تبعیت نماید که بستگی به میزان نرخ رشد اقتصادی دارد .استفاده از رشد اقتصادی
به عنوان متغیر آستانهای نشان دهنده اثر شرایط رشد اقتصادی بر پویاییهای الگوی تقاضا
میباشد.

 .5تحلیل تجربی
 .1-5دادهها و منابع آماری
در این مقاله از دادههای سالیانه ایران در دوره  99۲1-9919استفاده شده است .برای
محاسبه کل مصرف انرژی ،مجموع مصرف نهایی کل حاملهای انرژی بر حسب معادل
بشکه نفت از ترازنامه انرژی ایران و همچنین تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال 19
از آمارنامههای بانک مرکزی استخراج گردیده است .قیمت حقیقی انرژی همانند مقاالتی
همچون لی و لین )709۳( 9به صورت نسبت شاخص قیمت اسمی انرژی تقسیم بر سطح
عمومی قیمتها محاسبه گردیده است .برای محاسبه شاخص قیمت اسمی انرژی باید سبدی
از اصلی ترین حاملهای انرژی در یک سال پایه مشخص شود و هزینه تمام شده این سبد بر
اساس قیمت سالهای مختلف محاسبه و بر هزینه تمام شده آن در سال پایه تقسیم گردد .از
آنجا که اصلیترین حاملهای انرژی در ایران شامل فرآورده های نفتی ،گاز طبیعی و برق
هستند ،شاخص قیمت اسمی انرژی به صورت یک میانگین موزون از این حاملها بدست
)1. Li and Lin (2014
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آمده است .همچنین برای محاسبه شاخص قیمت مصرفکننده در ایران ،سال  19سال پایه
می باشد ،لذا باید از سبد مصرفی انرژی در این سال جهت ساخت شاخص استفاده شود.
آمارهای مورد نیاز جهت محاسبه شاخص قیمت انرژی از ترازنامه انرژی ایران ،آمارنامه
مصرف فرآوردههای نفتی انرژیزا مربوط به شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران،
گزارش تفصیلی صنعت برق ایران و آمارنامههای بانک مرکزی استخراج شده است.

 .2-5آزمونهای مانایی و همتجمعی
پیش از تخمین الگو به منظور اجتناب از رگرسیون کاذب الزم است درجه مانایی متغیرها
مورد ارزیابی قرار گیرد .بدین منظور از آزمون دیکی فولر تعمیم یافته  ADFاستفاده می-
شود .در جدول ( )7نتایج آزمون ایستایی برای لگاریتم متغیرهای مصرف انرژی (،)LE
تولید ناخالص داخلی حقیقی ( ،)Lyشاخص قیمت انرژی ( )Lpو تفاضل مرتبه اول آنها
ارائه شده است.
جدول ( .)3نتایج آزمون ریشه واحد دیکی فولر تعمیم یافته
نام متغیر

آماره آزمون برای سطح متغیرها

آماره آزمون برای تفاضل مرتبه اول متغیرها

LE

-9/97

-۳/1۳

Ly

-0/۲۲

-6/۳۲

LP

-9/16

-۲/66

مقدار بحرانی در سطح -7/1۳ : %1۲
مأخذ :یافته های پژوهش

بر اساس نتایج جدول فوق با توجه به کوچکتر بودن قدر مطلق آماره آزمون برای سطح
متغیرها از مقدار بحرانی ،فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد رد نشده و بنابراین کلیه
متغیرها در سطح نامانا میباشند .بنابراین در آزمون ریشه واحد روی تفاضل مرتبه اول
متغیرها انجام نیز انجام شده است.
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بر اساس نتایج فرضیه صفر مبنی بر وجود ریشه واحد برای تفاضل مرتبه اول متغیرها در
سطح اطمینان  1۲درصد رد شده و بنابراین تفاضل مرتبه اول کلیه متغیرها مانا میباشد .بر
این اساس هر سه متغیر مورد بررسی جمعی از درجه اول ) I(1میباشند .از اینرو الزم است
از وجود رابطه هم تجمعی بین متغیرها اطمینان حاصل شود .بدین منظور ،از آزمون
یوهانسون یوسیلیوس استفاده میشود .نتایج این آزمون در جداول زیر بیان شده است.
جدول ( .)4نتایج آزمون اثر
مقدار بحرانی

آماره آزمون

سطح عدم اطمینان

فرضیه صفر

r 1

71/11

9۲/91

0/090

9۲/۳1

97/60

0/971

r2

9/1۳

0/91

0/6۲۲

r 0

مقادیر بحرانی در سطح  1۲درصد محاسبه شده است.
مأخذ :یافته های پژوهش
جدول ( .)5نتایج آزمون حداکثر مقدار ویژه
مقدار بحرانی

آماره آزمون

سطح عدم اطمینان

فرضیه صفر

r 1

79/99

77/11

0/071

9۳/76

97/۳9

0/016

r2

9/1۳

0/91

0/6۲۲

r 0

مقادیر بحرانی در سطح  1۲درصد محاسبه شده است.

مأخذ :یافته های پژوهش

بر اساس جداول فوق ،طبق آزمونهای اثر و حداکثر مقدار ویژه در سطح اطمینان 1۲
درصد وجود حداقل یک بردار همتجمعی در رابطه بین متغیرهای فوق ،تأیید میگردد .با
تأیید وجود رابطه همتجمعی بین متغیرهای موجود در الگو ،میتوان از فقدان رگرسیون
کاذب و وجود ارتباط حقیقی بین متغیرها اطمینان حاصل نمود .بنابراین ضرائب بردار
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همتجمعی استخراج شده و مبتنی بر معادله ( )7عبارت تصحیح خطا برای تخمین معادله ()9
استخراج میشود.

 .3-5تخمین الگو
همانطور که در مبانی نظری بحث شد ،پویاییهای تقاضای انرژی میتواند در دوران رکود
و رونق اقتصادی متفاوت باشد .از اینرو الگوی تصحیح خطا که دینامیک مدل را در
راستای حرکت به سمت تعادل بلندمدت نشان میدهد ،میتواند بسته به شرایط اقتصاد از
لحاظ رشد اقتصادی ضرائب متفاوتی داشته باشد .بنابراین در این قسمت ابتدا با استفاده از
آزمون پیشنهادی هانسن )9116( 9غیرخطی بودن الگوی تصحیح خطای معرفی شده در
بخش ساختار الگو مورد آزمون قرار میگیرد .به عبارت دیگر آزمون میگردد که آیا
ضرائب الگوی تصحیح خطا میتواند تحت تاثیر عبور نرخ رشد اقتصادی از یک حد
آستانه دچار تغییر رژیم شود .جدول زیر نتایج آزمون ضریب الگرانژ در این مورد که به
آزمون بوتستراپ 7معروف است را نشان میدهد.
جدول ( .)5نتایج آزمون ضریب الگرانژ
متغیر آستانه ای

آماره آزمون LM

p-value

حد آستانه برآورد شده

dly

70/16

0/0000

-0/00۲

مأخذ :یافته های پژوهش

بر اساس نتایج جدول فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود حد آستانه برای متغیر رشد
اقتصادی 9در سطح اطمینان  11درصد رد میشود .بنابراین الگوی  ECMمورد بررسی به
صورت آستانه ای با در نظر گرفتن متغیر رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانه برآورد

)1. Hansen (1996
2. Bootstrap Test

 .1تفاضل گیری از متغیرهای لگاریتمی نشاندهنده رشد آن متغیر می باشد .بر این اساس تفاضل لگاریتم تولید
همان رشد اقتصادی را نشان می دهد.
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میگردد .مقدار حد آستانه برآورد شده  -0/00۲است که بسیار نزدیک به صفر میباشد .به
عبارت دیگر دو رژیم متفاوت برای پویاییهای تقاضای انرژی در شرایطی که نرخ رشد
اقتصادی مثبت یا منفی است ،تایید میشود .از آنجا که رشد اقتصادی میتواند به نوعی
نشاندهنده شرایط رونق یا رکود باشد ،ضرائب الگوی تصحیح خطای مورد نظر در شرایط
مختلف اقتصادی از لحاظ رونق یا رکود متفاوت خواهد بود.
پس از انجام آزمونهای اولیه جهت انتخاب الگوی مناسب ،ضرایب الگوی تصحیح
خطا با در نظر گرفتن نرخ رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانهای برآورد میگردد .بر این
اساس نتایج برآورد معادله ( )9در جدول شماره ( )6ارائه شده است.
جدول ( .)6نتایج تخمین تابع الگوی تصحیح خطای آستانهای برای تقاضای انرژی در ایران
رژیم اول dly≥-0/005

رژیم دومdly≤-0/005

آماره t

ضریب

آماره t

ضریب

c

9/۲6۳

***0/091

9/16۲

*0/066

)dlE(-1

-7/790

-0/911

-9/71۲

dly

9/619

***0/7۲0

9/119

*0/911

dlp

-۲/0۳1

***-0/0۳1

-7/669

***-0/90۳

)ecm(-1

-7/761

**-0/971

-۳/117

***-0/790

**

***

-0/976

*** معنیداری ضریب در سطح  11درصد ** ،معنیداری در سطح  1۲درصد و * معنیداری در سطح
 10درصد است.

مأخذ :یافته های پژوهش

همانطور که مالحظه میشود ضریب نرخ رشد اقتصادی ( )dlyدر رژیم اول که می-
توان گفت متناظر با شرایط رکودی است ،مثبت و معنادار است .مقدار این ضریب که
شاخصی برای میزان کششپذیری درآمدی تقاضای انرژی در ایران است ،کوچکتر از
یک می باشد .به عبارت دیگر انرژی در ایران در شرایط رکود یک کاالی ضروری است.
مقدار ضریب مورد نظر در رژیم دوم که میتوان گفت متناظر شرایط رونق است همچنان
کوچکتر از یک بوده اما مقدار آن افزایش یافته است .بنابراین کششناپذیری تقاضای
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انرژی در شرایط رونق هم ادامه دارد اما میزان انعطاف و کششپذیری متقاضیان انرژی در
شرایط رونق بیشتر بوده است.
ضریب نرخ رشد قیمت ( ) dlpنیز در هر دو رژیم معنادار و قدرمطلق آن کوچکتر از
یک میباشد .این امر بیانگر کششناپذیری تقاضای انرژی نسبت به قیمت در ایران بوده و
با نتایج بسیاری از مطالعات انجام شده در ایران همخوانی دارد .نکته جالب توجه بیشتر
بودن قدرمطلق این ضریب در رژیم دوم نسبت به رژیم اول میباشد .بنابراین تقاضای
انرژی در شرایط رونق کششپذیرتر از شرایط رکودی بوده است.
ضریب عبارت تصحیح خطا در هر دو رژیم منفی و بین صفر و یک است .همانطور که
میدانیم این ضریب نشان دهنده سرعت تعدیل از کوتاهمدت به سمت تعادل بلندمدت
است .منفی و بین صفر و یک بودن ضریب نشان میدهد که در صورت خروج از تعادل
بلندمدت پویاییهای سیستم تقاضا به سمت بازگشت به تعادل اولیه است .سرعت تعدیل در
رژیم اول  -0/97بوده و بنابراین در شرایط رکودی در هر دوره  97درصد از خطا تصحیح
میشود .اما اندازه ضریب عبارت تصحیح خطا در رژیم دوم  -0/79است که بیانگر سرعت
تعدیل باالتر در شرایط رونق نسبت به رکود است.
در کل با مقایسه ضرائب الگو در دو رژیم مختلف میتوان نتیجهگیری کرد که در
شرایط رونق اقتصادی تقاضاکنندگان انرژی از امکان و توان بیشتری جهت نشان دادن
انعطاف در برابر شوکهای مختلف و تغییرات قیمتی و درآمدی برخوردار هستند .به عبارت
دیگر در شرایط رکودی به دلیل کمبود منابع مالی و اقتصادی قدرت انعطاف
تقاضاکنندگان کمتر خواهد بود.

 .6نتیجهگیری و توصیههای سیاستی
در این مقاله با استفاده از دادههای اقتصاد ایران در دوره 99۲1-9919تقاضای انرژی و
پویاییهای آن مورد برآورد قرار گرفت .با توجه به اینکه غیرخطی بودن تقاضای انرژی در
ادبیات موجود مورد تاکید قرار گرفته و خطی در نظر گرفتن روابط متغیرها در شرایطی که
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دارای ارتباط غیرخطی هستند میتواند نتایج را دچار خطای تصریح نماید ،در این تحقیق
از یک الگوی تصحیح خطای آستانه ای) (TECMبه منظور برآورد پویاییهای تقاضای
انرژی در ایران استفاده گردید .نتایج حاصل از آزمون هانسن ،غیرخطی بودن الگوی
تصحیح خطا را با در نظر گرفتن نرخ رشد اقتصادی به عنوان متغیر آستانهای مورد تایید
قرار داده است .به طوری که مقدار کششهای تقاضا و سرعت تعدیل مدل ،مبتنی بر رکود یا
رونق اقتصادی متفاوت خواهد بود .در نتیجه استفاده از الگوی تصحیح خطای خطی
تصریح درستی از واقعیات تقاضای انرژی در ایران ارائه نمیدهد و تعدیالت تقاضای
انرژی نامتقارن میباشد.
نتایج حاصل از تخمین الگو به روش تصحیح خطای آستانهای بیانگر وجود دو رژیم
متفاوت در پویاییهای تقاضای انرژی در ایران است .چنین مسالهای برای طراحی سیاست-
های بخش انرژی بسیار مهم است .در رژیم اول که معادل با منفی بودن رشد اقتصادی و
شرایط رکودی است ،عکسالعمل متغیرها کمتر بوده و کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا
و همچنین سرعت تعدیل پایینتر میباشد .اما در رژیم دیگر که مربوط به زمانی است که
رشد اقتصادی مثبت بوده و اقتصاد در وضعیت رونق است ،انعطاف تقاضاکنندگان برای
عکسالعمل بیشتر و بنابراین کششهای قیمتی و درآمدی و سرعت تعدیل باالتر بوده
است .د ر واقع در شرایط رونق اقتصادی شرایط برای تقاضاکنندگان انرژی برای نشان دادن
انعطاف در برابر شوکهای مختلف و تغییرات قیمتی و درآمدی بیشتر بوده است.
نتایج همچنین بیانگر آن است که کششهای قیمتی و درآمدی تقاضا در هر دو رژیم
کوچکتر از یک است .به عبارت دیگر انرژی در ایران یک کاالی ضروری و کمکشش
میباشد .می توان گفت اختصاص سوبسید به حامل های انرژی در ایران و درنتیجه پایین
بودن قیمت آن در سالهای متمادی ،سبب شده که کشش قیمتی تقاضا برای آن بسیار پایین
باشد .این مساله نشان میدهد که اجرای سیاستهای قیمتی در این شرایط نمیتواند کارایی
الزم را برای اثرگذاری بر تقاضای انرژی داشته باشد و برای کنترل تقاضای انرژی باید از
سیاستهای غیرقیمتی استفاده نمود .از طرف دیگر به این دلیل که کششپذیری تقاضای
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انرژی در دوره رکود پایینتر از دوران رونق اقتصادی است ،اجرای سیاستهای قیمتی در
دوران رونق اقتصادی میتواند کارایی بیشتری نسبت به زمان رکود داشته باشد.
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