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بررسي آثار محیطزیستي حذف یارانة بنزین و گازوئیل
فاطمه
زهرا

بزازان1

پورباقر2

چكيده
اثر حذف یارانة انواع حاملهاي انرژي بر روي سطح عمومی قيمتها و توزیع درآمد چندي است مورد توجّه
محققان بوده و مقاالت و پژوهشهاي زیادي در زمينة ابعاد مثبت و منفی آن منتشر شده است ،اما بُعد
زیستمحيطی چنين سياستی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است .هدف این مقاله بررسی بُعد محيط زیستی
سياست حذف یارانههاي بنزین و گازوئيل بر روي ميزان انواع آالیندههاي هوا در ایران است .جهت دستيابی
به این هدف از روش ادغام مدلهاي اقتصاد سنجی و داده -ستانده استفاده شده است؛ بدین ترتيب که ابتدا
با برآورد توابع تقاضاي بنزین و گازوئيل با استفاده از روش  State Spaceدر حالت ( Time varyingتغيير
کشش در طول زمان) ،اثر حذف یارانه بر روي مصرف بنزین و گازوئيل برآورد و سپس با استفاده از مدل
داده -ستاندة محيطزیستی ارتباط ميان مصرف و آلودگی هوا برقرار شده است .نتایج برآورد مدل نشان
میدهد در اثر حذف کل یارانه پرداختی به بنزین و گازوئيل ،آالیندههاي  SO2و  SPMبه ميزان  12درصد
و  12درصد CO ،و  CHبه ترتيب  7و  22درصد و  CO2به ميزان  21درصد کاهش مییابد.

واژگان کلیدي :یارانه ،بنزین ،گازوئيل ،آالیندههاي هوا ،داده ستانده.
Keywords: Subsidy, Gasoline, Diesel, Air Pollution, Input-Output.
JEL Classification: H23.
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 -1مقدمه
در یک نظام اقتصادي منابع طبيعی قسمتی از نهاده اوليه توليد است که بنگاهها با استحصال این منابع
به توليد کاال و خدمات میپردازند .آنها در جریان توليد کاالها و خدمات مقداري پسماند نيز به
صورت ضایعات گازي ،جامد ،و مایع توليد میکنند .همين پسماندها عامل تخریب محيط زیست
هستند همانطور که پيگو ( )2311براي نخستين بار و پس از آن بولدینگ ( )2311آن را آثار جانبی
فعاليتهاي اقتصادي ناميدند .از طرف دیگر مصرف کنندگان کاالها و خدمات هم در جریان
مصرف پسماندهایی را به طبيعت دوباره باز میگردانند .مهمترین منبع انتشار آالیندهها از جانب دو
گروه فوق مربوط به سوختهاي فسيلی است که به عنوان مهمترین حاملهاي انرژي در جهان
مطرحاند .در بين این آالیندهها گازهاي گلخانهاي مهمترین و مخرب ترین نوع آالیندههاي گازي
است که قدرت تغيير آب و هوا و تخریب سيستمهاي طبيعی را دارد .با این اوصاف فعاليتهاي
اقتصادي و مسایل مربوط به مصرف انرژي و محيط زیست به یکدیگر پيوند خورده و تعامل اقتصاد-
انرژي – محيط زیست میتواند پيامدهاي مختلفی داشته باشد .در تعامل ميان اقتصاد و محيط زیست
از آنجایی که جهان داراي یک سيستم بسته است و بنگاهها با استفاده از انواع نهادهها کاال توليد ،و
مصرف کنندگان کاال و خدمات توليد شده را به مصرف میرسانند ،هر دو گروه اقتصادي در توليد
پسماندها و ایجاد آالینده نقش دارند .از مهمترین پسماندهاي ایجاد شده در جریان توليد و مصرف
کاالها و خدمات ،آالیندههاي گازي (هوا) است که مهمترین منبع انتشار آن سوختهاي فسيلی
است .این ارتباط در فرآیند توسعة پایدار در سالهاي اخير بسيار مورد توجّه اقتصاددانان توسعه بوده
است .فرآیند توسعه به خودي خود مصرف بيشتر انرژي را به دنبال میآورد که بالقوه مسائل
زیستمحيطی جدي را میتواند ایجاد کند؛ پدیدههایی نظير رشد توليدات صنعتی و رشد شهرنشينی،
افزایش تقاضاي انرژي را به دنبال دارد .از طرف دیگر ،پایين بودن قيمت انواع انرژي که عمدتا به
علت پرداخت یارانة زیاد در اغلب کشورها به ویژه کشورهاي عمده توليد کننده آن ،انگيزة
صرفهجویی و استفادة بهينه را تشویق نمیکند و سبب میشود که نه تنها مصرف انرژي افزایش یابد
بلکه مجهّز ساختن سيستم توليد به نيروي انسانی کارآمد و تجهيزات با بازده باال ،اقتصادي نباشد .در
نتيجه ،نوسازي بخش انرژي با مشکل مواجه و مصرف انرژي و آالیندههاي ناشی از آن به شدت
افزایش داشته باشند .یارانههایی که مصرف بیرویه سوختهاي فسيلی را اقتصادي مینماید براي
محيط زیست زیانبار است و به مرزهاي محلّی کشورها محدود نمیشود .فراوانترین گاز گلخانهاي
( CO2دي اکسيد کربن) است که عمدتاً از احتراق سوختهاي فسيلی ناشی میشود .لذا ،پرداخت
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یارانه به حامل هاي انرژي نه تنها موجب نابسامانی بازار عوامل توليد و کاالها میگردد و
مصرفکننده را به انتخاب کاالي نامرغوب تشویق و توليدکنندة داخلی را به استفاده از تجهيزات با
بازده کم سوق میدهد ،بلکه اثرات زیستمحيطی نامطلوبی نيز میتواند بر جاي گذارد .به همين
علّت در سال هاي اخير مطالعات قابل مالحظهاي بر روي سياست قيمتگذاري انرژي و تاثير آن بر
محيط زیست با استفاده از روشهاي مختلفی صورت گرفته است .مقاله حاضر در راستاي ادامه این
مطالعات است و هدف آن بررسی آثار زیستمحيطی حذف یارانة حاملهاي انرژي (بنزین و
گازوئيل) با تأکيد بر آالیندههاي هوا ( 1نوع گازهاي،9 SPM ، CO2 ، CO ، SO2 ، NO X :
 ) CHبا استفاده از مدل اقتصاد سنجی و داده -ستانده محيط زیستی ادغام شده است.
به منظور دستيابی به هدف اساسی مطالعة حاضر ،سازماندهی مقاله بدین قرار است :در بخش دوم
مروري بر ميزا ن مصرف ،قيمت ،و یارانة بنزین و گازوئيل و آلودگی هواي ناشی از مصرف آنها
انجام می شود .مروري بر ادبيات موضوع و مبانی نظري تحقيق بخش سوم مقاله است .در بخش
چهارم به مدلهاي اقتصادسنجی و نحوه ادغام آن با مدل داده -ستانده پرداخته میشود .پایههاي
آماري ،برآورد مدل و تحليل نتایج ،موضوع بخش پنجم است .خالصه و نتيجهگيري نيز پایانبخش
مقاله است.
 -2وضعیت مصرف و یارانة انرژي در ایران
بنزین از جمله فرآوردههاي مهم نفتی سبک است که به عنوان سوخت در موتورهاي درونسوز
مورد استفاده قرار میگيرد و بخش حملونقل با سهمی بيش از  33درصد عمدهترین بخش
مصرفکننده بنزین در ایران است .افزایش تقاضاي خودرو ،باال بودن متوسّط عمر خودروها و در
نتيجه پایين بودن کارآیی آنها و همچنين باال بودن متوسّط مصرف سوخت خودروهاي داخلی به
دليل پایين بودن فنآوري به کار رفته در توليد آنها ،از دالیل عمدة افزایش مصرف در بخش
حملونقل در دهة اخير میباشند؛ به طوري که در طول ده سال گذشته به طور متوسط ساالنه 2/2
درصد رشد داشته است (وزارت نيرو .)2917 ،در حالی که گازوئيل از جمله فرآوردههاي مهم نفتی
است که براي سوخت موتورهاي دیزلی در حملونقل و یا به عنوان سوخت ماشينآالت کشاورزي
و پمپهاي آبياري در بخش کشاورزي ،سوخت ماشينآالت و تجهيزات صنعتی در بخش صنعت،
 .9ذرّ ات معلّ ق حاوي فلزات سـنگين
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سوخت براي توليد انرژي الکتریکی در نيروگاهها و همچنين براي سوخت دستگاههاي گرمایش و
توليد آب گرم در بخشهاي خانگی و تجاري استفاده میشود .بخش حملونقل با سهمی حدود
 21/9درصد ،بزرگترین مصرفکنندة گازوئيل در کشور است .آمارها نشان میدهند که مصرف
گازوئيل در طول دهة گذشته ساالنه  9/2درصد رشد داشته است (وزارت نيرو.)2917 ،
جدول ( :)1یارانة پرداختي به بنزین و گازوئیل طي دورة  ،1788-78میلیارد ریال
نرخ رشد (درصد)

گازوئيل

نرخ رشد (درصد)

بنزین

سال

1121

7711

21

11213

11

29113

7711

21

99731

11

11227

7711

-23

17222

-91

22929

7711

19

99711

19

12322

7717

21

97111

21

92913

7711

11

11117

12

27172

7717

29

212122

23

11223

7711

11

211191

-2

11911

7711

91

271123

7

17712

7711

2

271711

2

32911

7711

22111

منبع :گروه مدیریت انرژي مؤسسة مطالعات بينالمللی انرژي ،ترازنامه هيدروکربوري کشور سال 2917

بر اساس گزارش مؤسسة مطالعات بينالمللی انرژي در طول دورة 2977-17یارانة بسيار باالیی به
فرآوردههاي نفتی پرداخت شده است که در ميان آنها بيشترین یارانه به گازوئيل و بنزین تعلّق دارد.
همانطور که در جدول ( )2مشاهده میشود ميزان یارانة اختصاصیافته به بنزین و گازوئيل در ده
سال گذشته روند رو به رشدي داشته است (به استثناي سال  2911به دنبال افزایش ده درصدي قيمت
حاملهاي انرژي در برنامة سوم توسعه و اندکی در سال  ،)2912به گونهاي که هر ساله رشدهاي
باالي دو رقمی را تجربه کرده و بار سنگينی بر بودجة عمومی تحميل شده است .همان طور که در
جدول ( )1مشاهده میشود ،در طی همين دوره قيمت اسمی بنزین و گازوئيل بسيار پایينتر از
قيمتهاي منطقهاي بوده و به دليل کافی نبودن توليدات داخلی ،شاهد واردات نيز هستيم و همين امر
موجب تحميل هزینه باالیی بر بودجه دولت گردیده است.
جدول ( )1همچنين نشان میدهد در حالی که قيمتهاي اسمی هر دو فرآورده تغيير ناچيزي داشته،
قيمت منطقهاي بنزین و گازوئيل به ترتيب ساالنه  21/2و  11/2درصد رشد داشته که نشان از شکاف
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عميق قيمت هاي داخلی و بين المللی دارد .در طول این دوره ،متوسط رشد ساالنه مصرف بنزین و
گازوئيل به ترتيب  2/2و  9/2درصد بوده است.
جدول ( :)2مصرف ،قیمت (اسمي و منطقهاي )4بنزین و گازوئیل طي دورة 1788-78
بنزین

گازوئيل

1731

293231

212

231

91313

1139

271131

2111

-2131

1932

2911

2231

119333

212

931

99312

2932

291131

2111

232

1232

2917

1132

-

-

932

-

2132

-

-

232

-

ميانگين

رشد قيمت (درصد)
2231

212233

212

331

92329

331

911231

111

2132

1133

2912

(ریال /ليتر)

2233

911733

212

231

11317

9232

921239

111

2132

1232

2912

متوسّط قيمت منطقهاي

1231

121232

212

231

17392

2232

111133

111

733

1131

2919

(ریال/ليتر)

339

221233

211

232

11319

2132

271233

121

2232

1132

2911

قيمت اسمي داخلي

رشد مصرف (درصد)

کل مصرف (ميليلرد ليتر)

رشد قيمت (درصد)

2332

222933

291

931

12311

2239

222232

211

2131

2132

2912

9733
-

(ریال /ليتر)

-2332

211132

211

932

12311

291131

221

733

2137

2911

متوسّط قيمت منطقهاي

9131

223232

221

232

12317

9132

212231

912

332

2232

2973

منبع :ترازنامة انرژي سال  11 ،17و  2912و ترازنامة هيدروکربوري  2917و محاسبات محقّق

 .2قيمت خرید فرآوردههاي نفتی در خليج فارس

(ریال/ليتر)

1131

217237

211

131

19311

2332

292237

921

933

2231

2971

قيمت اسمي داخلي

رشد مصرف (درصد)

کل مصرف (ميليارد ليتر)

سال

-

7.171

11

-

19312

-

11132

111

-

2937

2977
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جدول ( :)7سرانة انتشار آالیندههاي زیستمحیطي و گازهاي گلخانهاي (کیلوگرم)
گرد و

هيدروکربورهاي

غبار

نسوخته

2

12

22

2

12

22

11

2

11

22

13

2733

2

19

22

91

2319

11

2

12

22

92

2223

12

7717

2

17

21

91

2113

11

7711

2

11

21

99

2213

17

7717

2

91

21

92

2711

13

7711

2

91

21

91

2312

92

7711

2

13

22

92

1112

11

7711

2

91

21

91

1921

13

7711

دياکسيد گوگرد

اکسيدهاي

دياکسيد کربن

مونوکسيدکربن

سال

17

2932

11

7711

2233

11

7711

11

7711
7711

نيتروژن

منبع :گروه مدیریت انرژي مؤسسة مطالعات بينالمللی انرژي ،ترازنامة هيدروکربوري کشور سال 2917

متناسب با افزایش مصرف بنزین و گازوئيل آمارها نيز حاکی از افزایش انتشار انواع آالیندهها در
ایران است .همان طور که ارقام سرانة انتشار گازهاي آالینده و گلخانهاي طی دورة  2977-17براي
ایران در جدول ( )9نشان میدهد ميزان دياکسيدکربن (مخرب ترین آالینده) منتشر شده به ازاي
هر نفر در سال  2917بيش از ميزان متوسّط سرانه در دنيا ( 2/21تن در سال  2912براي هر نفر) است؛
ضمن آنکه رشد متوسّط ساليانه آن نيز طی دورة فوق  9/7درصد بوده که بسيار باالتر از رشد جمعيّت
(2/2درصد) است و ناشی از افزایش مصرف سرانه باال است .انتشار مونوکسيدکربن هم از 11
کيلوگرم به ازاي هر نفر در سال  2977به  13کيلوگرم در سال  2917رسيده که بيانگر رشد ساليانه
 9/73درصد است .2در صورت ادامه این روند ،همانطور که در شهرهاي بزرگ در سالهاي اخير
در اغلب روزهاي زمستان شاهد بودیم ،آلودگی هوا به یک معضل جدّي تبدیل خواهد شد .کاهش
آلودگی هوا همواره یکی از اهداف فرعی حذف یارانه حاملهاي انرژي بوده است اما این مقاله به
عنوان هدف اصلی به ابعاد کمّی اعمال این سياست میپردازد.

 .2گروه مدیریت انرژي ،ترازنامه هيدروکربوري کشور سال  ،2917تهران :مؤسسه مطالعات بينالمللی انرژي.221-222 :
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 -7مباني نظري و مروري بر مطالعات انجام شده
 -1-7مباني نظري
فرآیند سنجش اثرات زیستمحيطی سياست کاهش (حذف) یارانة انرژي از تأثيرش بر روي قيمت
انرژي آغاز شده و سپس با تغيير در مصرف و نهایتاً آلودگیِ ناشی از آن پایان می یابد .ميزان این
تأثير به سياست اخذ شده از یک طرف و تغيير تکنولوژي توليدي که در بلندمدت از نظر اقتصادي
توجيهپذیرتر باشد ،مرتبط است .سنجش چنين سياستی به صورت اثرات اقتصادي و یا زیستمحيطی
به طور جداگانه ،متفاوت با سنجش ادغام این دو با یکدیگر است .سنجش مقدماتی به صورت
برآورد ميزان اثر حذف یارانه بر روي بودجة دولت است که نوعی ماليات تلقی میشود و به سادگی
قابل درک است و سپس بر روي سطح عمومی قيمتها و نهایتا ميزان مصرف است (سهيلی.)1121 ،1
سنجش اثرات غير اقتصادي به مراتب دشوارتر است .یکی از دشوارترین سنجشها ،اندازهگيري
اثرات زیستمحيطی است که به توسعة پایدار ،رفاه عمومی و متغيرهاي زیستمحيطی که قيمت
بازاري ندارند و مستقيماً قابل اندازهگيري نيستند ،مربوط میشود .اقتصاد توسعهدانان تالشهاي
زیادي را براي سنجش این اثر از دهههاي اخير آغاز کردهاند نظير :سيز و همکاران،)1112( ،7
 )1111( IEEP ،)1112( UNEPو ونمولتکه و همکاران .)1112( 1تالشهاي آنها نشان میدهد که
اثرات حذف یارانة انرژي را به کمک دو رویکرد میتوان مورد سنجش قرار داد :رویکرد نخست،
تعادل جزیی (خرد اقتصادي) است که در آن فقط بازار یک کاال (در اینجا بنزین و یا گازوئيل) در
نظر گرفته میشود که با حذف یارانه ،توليد (عرضه) و مصرف (تقاضا) آن تحت تاثير قرار میگيرد.
اگر یارانه موجب پایين ماندن مصنوعی قيمت کاال شده باشد آنگاه با حذف آن قيمت افزایش
مییابد .اگر توليد کننده هم براي توليد آن کاال یارانه دریافت میکرده آنگاه هزینه توليد آن افزایش
و توليد کاهش مییابد و در نتيجه قيمتها افزایش بيشتري مییابد .با افزایش قيمت ،تقاضا و مصرف
کاالي فوق کاهش و در نتيجه مازاد (رفاه) مصرف کنندگان هم کاهش مییابد .از طرف دیگر ،با
کاهش مصرف کاال (بنزین و گازوئيل) آالیندههاي ناشی از مصرف آنها نيز کاهش مییابند.
تعييرات فوق را میتوان با استفاده از مدلهاي اقتصادي برآورد نمود.
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تغيير در مصرف از طریق برآورد تابع تقاضا با به کارگيري روشهاي رایج اقتصاد سنجی که در آن
قيمت به عنوان مهمترین متغير و ضریب آن در مدل همان کشش قيمتی تقاضا است میتواند محاسبه
شود .با برآورد ميزان کاهش مصرف ،کاهش آالینده کل ناشی از آن نيز به کمک ضرایب آالینده
انرژي فوق به شکل ساده به خوبی قابل برآورد است .در این رویکرد مشخص نمیشود که کدام
بخشها بيشترین آالینده را ایجاد میکنند .به عبارت دیگر کداميک در توليد آالیندهها مسئوليت
بيشتري دارند .از آنجایی که بخشهاي مختلف اقتصادي تکنولوژي توليد و ميزان مصرف انرژي
(بنزین و گازوئيل) متفاوتی دارند کاهش مصرف ناشی از حذف یارانه آنها و در نتيجه کاهش
آالینده آنها نيز متفاوت خواهد بود .لذا در رویکرد کاهش آالینده کل قادر به تعيين کاهش آالینده
بخشها به صورت جداگانه نبوده و نمیتوان دریافت که کداميک از فعاليتهاي اقتصادي آالینده
بيشتري توليد کرده و مسئول ایجاد آن هستند .از این رو باید از مدلی استفاده شود که قادر به سنجش
ارتباط بين کاهش مصرف کل و ميزان آالینده کاهش یافته در سطح جزییتر در اقتصاد باشد.
رویکرد دوم ،مدل هاي تعادل عمومی است که در آنها به لحاظ نظري فرض بر این است که اقتصاد
کالن را میتوان به بخشهایی (فعاليتهایی) تقسيم کرد و روابط متقابل بين آنها را در مدل در نظر
گرفت .یکی از سادهترین نوع این مدلها مدل داده ستانده است که تعداد بیشماري از انواع آن
امروزه به منظورهاي مختلف در سياستگذاريهاي محيط زیستی کاربرد دارند .یکی از مدلهاي
داده ستاندهاي که در این خصوص از آنها استفاده میشود به مدلهاي بسط یافته محيط زیستی
معروفند 3و از تنوع زیادي برخوردارند .در این نوع مدلها اغلب مولفههاي محيط زیستی به ماتریس
ضرایب فنی و یا ماتریس مبادالت اضافه میشوند و از این رو بسط یافته ناميده میشوند .فرض اساسی
این است که فعاليت هاي توليدي در کنار توليد کاالها و خدمات ،آالینده نيز توليد میکنند .به
عبارت دیگر آالیندهها محصوالت فرعی فعاليتهاي توليدي هستند .در همين راستاست که
اطالعات مربوط به توليد آالینده آنها میتواند به ماتریسهاي مبادالت و یا ضرایب فنی داده ستانده
اضافه و در مدل سازي لحاظ گردد .این نوع مدلهاي محيط زیستی از دهه  2311به ادبيات داده
ستانده اضافه شده است (ميلر و بلر .)1113 ،در مدلهاي محيط زیستی داده ستانده متغير محيط زیستی
از آنجایی که بازاري نبوده و قيمت ندارد ،اغلب به صورت فيزیکی بيان میشود .در فرم عمومی و
کلی داده ستانده محيط زیستی که در این پژوهش نيز از آن استفاده میشود ،متغير محيط زیستی
(ضرایب آلودگی) به صورت یک بردار سطري به ماتریس ضرایب فنی اضافه میشود .هر عنصر
9
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بردار سطري فوق بيانگر ضریب آالیندگی مستقيم بخشی است که آالینده ناشی از یک واحد پول
توليد همان بخش را نشان میدهد .با افزایش توليد ،آالینده ایجاد شده نيز افزایش خواهد یافت و
بالعکس .از این مدل براي بررسی اثرات کوتاهمدت سياستگذاريهایی که منجر به تغيير سطح
توليد و تقاضاي نهایی بخشهاي (فعاليتهاي) اقتصادي نظير فرآوردههاي انرژي میگردد ،استفاده
می شود که نه تنها قادر است افزایش و یا کاهش کل آالینده ناشی از کاهش مصرف انرژي را
اندازهگيري نماید ،بلکه مشخص کند که هر یک از فعاليتها به چه ميزان در آالینده ایجاد شده
نقش داشته اند .عالوه بر آن قادر است آالینده ناشی از تقاضاي مصرف کنندگان نهایی را برآورد
نماید .مدل و جزئيات مربوط به نحوه کاربرد آن در بخش چهار مقاله به تفصيل آمده است.
 -2-7مروري بر مطالعات انجام شده
در مطالعات از نوع موضوع این مقاله از دو رویکرد تعادل جزئی و کلّی براي سنجش این نوع
سياستها استفاده میشود .رویکرد تعادل جزئی همانطور که در بخش مبانی نظري گفته شد شامل
دو مرحله است :مرحله اول ،برآورد تابع تقاضاي بنزین و گازوئيل و محاسبه کشش قيمتی تقاضا و
به تبع آن ميزان کاهش تقاضاي ناشی از حذف یارانه (افزایش قيمت)؛ مرحله دوم ،جمعآوري
اطالعات در خصوص ضرایب انواع آالیندههاي هواي شش گانهاي که از سوختن یک واحد بنزین
و یا گازوئيل ایجاد میشود و محاسبه ميزان کاهش کل آالینده ناشی از کاهش تقاضا است .در
خصوص رویکرد تعادل جزیی مطالعات زیادي در سطح بينالمللی و داخل صورت گرفته که به
برخی از آنها اشاره میشود :از مطالعات انجام شده در سطح بينالمللی میتوان به :بالتاگی و گریفين21

( )2319تقاضاي بنزین براي هشت کشور عضو  ،OECDجانسون و توتو )2319( 22تقاضاي بنزین
براي کشورهاي عضو اوپک (اکوادور ،اندونزي ،ایران ،عربستان و ونزوئال) ،التونی و

المطيري21

( )2332تقاضاي بنزین براي کشور کویت ،آلوس و دیگران )1119( 29تقاضاي بنزین و الکل براي
کشور برزیل ،نيکول )1119( 22تقاضاي بنزین براي دو کشور کانادا و آمریکا ،و ویتا و

دیگران22

( )1111تقاضاي بنزین ،برق و گازوئيل براي کشور ناميبيا ،اشاره کرد .در همة مطالعات فوق به
. Baltagia B.H. and Griffina J.M
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استثناي ویتا و دیگران ( )1111کشش درآمدي و کشش قيمتی پایينی براي تابع تقاضاي بنزین
برآورد شده ،که کشش درآمدي پایين حاکی از ضروري بودن بنزین است .عالوه بر مطالعات در
سطح بينالمللی تعداد قابل مالحظهاي پژوهش هم در ایران در این حوزه انجام شده است که به
برخی از آنها اشاره میشود :نصر اصفهانی ( ،)2972افشين جوان ( ،)2971آخانی ( ،)2971اسماعيلنيا
( ،)2971ختایی و اقدامی ( ،)2912جاللآبادي و رخشان ( ،)2912چيتنيس ( ،)2912زراءنژاد و
قپانچی ( ،)2911شاکري و همکاران ( )2913تابع تقاضاي بنزین را برآورد کردند و نتيجه گرفتند
که تقاضاي بنزین در کوتاه مدت کم کشش است و در بلند مدت کشش بيشتري دارد .در مطالعات
فوق تابع تقاضا به سه روش برآورد شده است :روش  OLSشامل دو مطالعه :آخانی ( )2971و
اسماعيلنيا ( ،)2971روش  VARشامل مطالعات :افشين جوان ( ،)2971زراءنژاد و قپانچی (،)2911
ابونوري و شيوه ( ،)2912متوسّلی و مزرعتی ( ،)2971جاللآبادي و رخشان ( ،)2912و روش سري
زمانی ساختاري شامل مطالعات :چيتنيس ( ،)2912ختایی ( ،)2912شاکري و همکاران (،)2913
اسماعيلنيا ( .)2973روش سوم به دليل وجود جزء غير قابل مشاهده در معادله که در آن امکان تغيير
در کشش قيمتی تقاضا براي بنزین یا گازوئيل وجود دارد ،مناسبتر تشخيص داده شده است.
دو پژوهش دیگر در همين راستا در ایران صورت گرفته است که هر دو ،مرحله رویکرد تعادل
جزیی را پوشش میدهند .یکی توسط عتابی و دیگران ( )2911است که اثر کاهش یارانة انرژي
را بر مصرف انرژي و آلودگی در بخش حمل و نقل بررسی کردهاند .نتایج مطالعه آنها نشان
میدهد که با حذف یارانههاي انرژي در بخش حمل و نقل آالیندههاي هوا  22/2درصد کاهش و
کارایی نيز افزایش مییابد .همچنين فطرس و معبودي ( )2913با استفاده از رویکرد اقتصادسنجی
یامادو  -تودا ،وجود و جهت عليت بين مصرف انرژي ،شهرنشينی ،رشد اقتصادي و انتشار
دياکسيد کربن در ایران را براي دوره  2912-2921بررسی کردهاند .نتيجه مطالعه آنها نشان میدهد
که رابطه علی از مصرف انرژي ،شهرنشينی و توليد ناخالص داخلی به نشر دياکسيدکربن وجود
دارد .هم چنين ،رابطه علی از مصرف انرژي به توليد ناخالص داخلی و اثر جمعيت شهرنشين به
توليد ناخالص داخلی وجود دارد.
در رویکرد تعادل عمومی مطالعات نسبتا زیادي در رابطه با مصرف انواع انرژي و ميزان آلودگی
هواي ناشی از آن دیده می شود ،اما شمار اندکی ارتباط ميان حذف یارانه انرژي (یا اثر تغيير قيمت)
و محيط زیست در قالب آالینده هوا را مورد بررسی قرار دادهاند .یکی از مطالعات انجام شده در
سالهاي اخير ،مطالعة برنامة محيط زیست سازمان ملل است که با همکاري آژانس بينالمللی انرژي
در سال  1112صورت گرفته است و در آن اثر حذف یارانه حاملهاي انرژي در کشورهاي چين،
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روسيه ،هند ،اندونزي ،آفریقاي جنوبی ،ایران ،ونزوئال و قزاقستان مورد بررسی قرار گرفته است
) .(UNEP 2004در ميان کشورهاي فوق ،ایران با نرخ متوسط  11/2درصد از قيمت ،بيشترین یارانة
حاملهاي انرژي را پرداخته کرده است .همچنين در صورت حذف کامل یارانة انرژي ،مصرف
انرژي  27/2درصد و دياکسيدکربن هم  23/2درصد کاهش مییابند .عالوه بر مطالعه فوق ،اخيرا
منظور و حقيقی ( ،)2931آثار اصالح قيمتهاي انواع انرژي (برق ،گاز طبيعی ،گاز مایع ،بنزین،
نفت سفيد ،نفت کوره و گازوئيل) بر انتشار آالیندههاي محيط زیستی هفت نوع آالینده هوا
(گازهاي ) CH ،21 SPM ، CO2 ، CO ، SO3 ، SO2 ، NOX :را با طراحی یک مدل تعادل
عمومی قابل محاسبه بر روي آالیندههاي هوا مورد بررسی و سنجش قرار دادهاند و با فروض متعددي
بر روي کشش جایگزینی بين انواع حاملهاي انرژي و سناریوهاي مختلف اصالح قيمت (که تمامی
آنها به ميزانی کمتر از مقدار اصالح شده از دي ماه سال  2913است) نتيجه میگيرند که همه
آالیندههاي هوا کاهش مییابند ليکن در مورد  COو  CHبنا به چگونگی تغيير فناوري توليد پس
از افزایش قيمت ممکن است انتشار این دو نوع با کاهش و یا افزایش مواجه شود .کاهش انتشار دي
اکسيد کرین بين  3الی  21درصد برآورد شده است.
مطالعة حاضر در راستاي مطالعات رویکرد دوم است ،با این تفاوت که ابتدا اثر حذف یارانة انرژي
را ب ه صورت افزایش قيمت در مدل اقتصاد سنجی تقاضا براي انرژي بر روي سطح مصرف برآورد
می نماید و سپس آن را به مدل داده ستانده محيط زیستی با لحاظ نمودن شش نوع آالینده هوا (
 )CH ،SPM ، CO2 ، CO ، SO2 ، NOXکه از بسط آخرین جدول داده ستانده موجود تهيه
میشود به کاهش آالینده هوا در سطح  21بخش اقتصادي مرتبط مینماید.
 -4شیوه ادغام مدل اقتصاد سنجي تابع تقاضا و داده ستانده محیط زیستي
در این قسمت به شيوه ادغام مدلهاي اقتصاد سنجی و مدل داده ستانده با توجّه به مبانی نظري در
بخش سوم پرداخته میشود .فرآیند ادغام از دو قسمت تشکيل شده است :قسمت نخست شامل
روش شناسی مربوط به رویکرد تعادل جزیی است که در آن توابع تقاضاي بنزین و گازوئيل که بر
طبق آمارهاي موجود بيشترین یارانه را دریافت کرده و بسيار مورد توجّه سي استگذارانند ،شناسایی
می شوند .قسمت دوم به بيان ارتباط ميان تقاضاي دو نوع حامل انرژي و اثر زیستمحيطی ناشی از
 .21ذرّات معلّق حاوي فلزات سـنگين
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آنها در قالب مدل تعادل عمومی داده -ستاندة زیستمحيطی که ارتباط ميان فعاليتهاي اقتصادي و
تقاضاکنندگان نهایی را با محيط زیست برقرار میکند ،اختصاص مییابد .این ارتباط در قالب ادغام
مدل اقتصادسنجی تابع تقاضا و مدل داده -ستاندة محيط زیستی ارائه میشود که در ادامه به هر یک
به طور جداگانه میپردازیم.
در قسمت نخست ،توابع تقاضاي بنزین و گازوئيل شناسایی میشوند .براي شناسایی مدل تقاضاي
انرژي و به طور خاص بنزین و گازوئيل در ادبيات اقتصادي شکلهاي مختلف تصریح مدل تقاضا
وجود دارد .27در کاملترین مدل که به تصریح ساختاري 21معروف است براي استخراج منحنی
تقاضا از ماکزیمم کردن تابع مطلوبيت نسبت به قيد بودجه استفاده میشود که در آن کاالها به دو
گروه انرژي و غير انرژي تقسيم میشوند .تابع تقاضا براي انرژي در این روش طی فرآیند سه
مرحلهاي استخراج میشود .در مرحله اول کاالها به دو گروه کلی انرژي و غير انرژي تقسيم و
مخارج مصرف کننده بين کاالهاي انرژي و غير انرژي تقسيم میشود .تابع مطلوبيت هم بر حسب
دو گروه کاال تنظيم میشود .با حداکثر نمودن تابع مطلوبيت نسبت به قيد بودجه فوق توابع تقاضاي
انرژي و غير انرژي استخراج میگردد .همچنين ميزان مخارج تخصيص یافته به انرژي نيز به دست
می آید .در مرحله دوم ،با مشخص شدن مخارج مصرفی براي انرژي ،این مخارج در مرحله بعد به
انواع حاملهاي انرژي تخصيص داده میشود .حاملهاي انرژي به دو گروه فرآوردههاي نفتی و
سایر حاملهاي انرژي تقسيم می شوند .مساله بهينه سازي این بار با قيد بودجه براي دو گروه
حاملهاي انرژي و مطلوبيتی که در آن کاالها فقط شامل حاملهاي انرژي باشد حل شده و تابع
تقاضا براي فرآوردههاي نفتی و سایر حاملهاي انرژي به طور جداگانه استخراج میگردد .مرحله
سوم به فرآیند تخصيص مخارج مصرفکننده بين انواع فرآوردههاي نفتی اختصاص مییابد .اگر
انواع فرآورده هاي نفتی را بنزین و گازوئيل بدانيم ،در آن صورت از حداکثر کردن تابع مطلوبيتی
که فقط تابعی از فرآوردههاي نفتی است و مخارجی که فقط شامل مخارج بر روي فرآوردههاي
نفتی است که از مرحله دوم بدست آمده ،توابع تقاضاي هر یک از فرآوردههاي نفتی استخراج
میگردد .تابع تقاضایی که از تصریح ساختاري فوق حاصل میشود تابعی است از عوامل موثر بر
آن از قيمت ،درآمد ،و عوامل دیگري که در ادبيات اقتصادي و پژوهشهاي تجربی نشان داده

 .17براي مطالعه بيشتر در خصوص مدلهاي موجود تقاضاي بنزین و گازوئيل به ) Subhes et. al. (2009رجوع شود.
. Structural Specification
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میشوند .23از آنجا که بيشترین مصرف بنزین و گازوئيل در ایران در بخش حمل و نقل است ،تابع
تقاضاي آنها نيز باید در برگيرندة متغيّرهایی باشد که تقاضاي سوخت در آن بخش را تحت تأثير
قرار میدهند .با این توضيح تابع تقاضاي بنزین و گازوئيل به صورت تابعی از متغيرهاي مربوطه در
قالب توابع شماره ( )2و ( )1به صورت زیر معرفی میشوند:
() 2

)Q gasoline = f(GDP, KHB, PBR

در تابع ( ،)2تقاضاي بنزین  Qgasolineتابعی از توليد ناخالص داخلی ( )GDPنمایندة متغير درآمد،
تعداد وسایل نقليّة بنزینسوز ( ،)KHBو قيمت واقعی بنزین ( )PBRاست .متغيّرهاي یاد شده از
متغيّرهاي اساسی و تأثيرگذار بر تقاضاي بنزین هستند .انتظار میرود که تقاضا با قيمت رابطة عکس
و با دیگر متغيرها رابطة مستقيم داشته باشد .مشابه تابع تقاضاي بنزین ،تابع تقاضاي گازوئيل هم به
صورت زیر معرفی میشود:
()1

) Q gas-oil = g(GDP, KH, PG, BK

که در آن Qgasoil :تقاضاي گازوئيل ،تابعی از توليد ناخالص داخلی ( ،)GDPتعداد وسایل نقليّة
گازوئيلسوز ( ،)KHقيمت واقعی گازوئيل ( ،)PGو بار کيلومتر حمـل شده ( 11)BKاست.
توابع تقاضایی که از توابع مطلوبيت نمایی حاصل شده اغلب به صورت لگاریتمی بيان میشوند .در
توابع لگاریتمی تقاضاي ( )2و ( )1ضریب قيمت بنزین و گازوئيل به ترتيب کشش قيمتی تقاضاي
بنزین و گازوئيل   Bو   Gاست .از آنجا که حذف یارانة انرژي نوعی افزایش قيمت تلقی میشود
لذا درصد تغيير مقدار تقاضا در دو معادله به کمک ضرایب قيمتهاي فوق تعيين میشود .ضرایب
فوق را میتوان به عنوان ميانگين کششهاي تقاضا براي بنزین و گازوئيل کلية تقاضاکنندگان اعم
از مصرفکنندگان نهایی و فعاليتهاي توليدي که از آن به عنوان نهاده واسطه استفاده میکنند ،در

 .19براي مطالعه بيشتر تجربه در ایران به (شاکري و همکاران2931 ،؛ چيت نيس 2912 ،و اسماعيل نيا ،)2973 ،و در ادبيات اقتصادي
به (هاروي 2313 ،و دیميتري پولوس )1112 ،رجوع شود.
 .11با توجه به آنکه آماري از عمر متوسط و بار کيلومتر حمل شده وسایل نقليه گازوئيلسوز در دست نيست در برآورد تقاضا در نظر
گرفته نمیشود و به معنی آن است که همه وسایل نقليه به اندازه ميانگين گازوئيل مصرف کردهاند.
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نظر گرفت .که در این صورت ميزان تغيير تقاضاي بنزین و گازوئيل ناشی از تغيير قيمت فوق (به
شرط ثابت ماندن بقيه متغيرها) قابل محاسبه بوده و از روابط زیر به دست میآید:

Qgasoline
Qgasoline
Pgasoline
Pgasoline

Qgasoil

B 

Qgaoil
Pgasoil
Pgasoil
Pgasoline

() 9

Pgasoline
Pgasoil

() 2

G 

Pgasoil

B 
G 

درصد تغيير تقاضاي بنزین و گازوئيل و در نتيجه ميزان تغيير تقاضاي بنزین

Qgasoline
Qgasoline
Qgasoil

B
Q gasoline

Qgasoil
و گازوئيل

G
 Qgasoilبه صورت کاهش مصرف از روابط ( )9و ( )2بدست میآید .کاهش مصرف (تقاضا)

براي دو نوع فرآورده به کمک روشهاي متداول اقتصاد سنجی قابل برآورد است .از آنجا که
آلودگی هوا از مصرف دو نوع فرآورده فوق ناشی میشود لذا با کاهش مصرف ،آلودگی هوا هم
کاهش مییابد اما مکانيسم مصرف انرژي و ایجاد آلودگی هواي فعاليتهاي توليدي و
مصرفکنندگان نهایی (خانوارها) متفاوت است .این تفاوت را در مدلهاي تعادل عمومی به خوبی
میتوان نشان داد .یکی از سادهترین مدلهاي تعادل عمومی مدل داده ستانده است که قادر است هر
دو نوع مصرف فوق را با ميزان آلودگی ناشی از آن به خوبی و به طور جداگانه مرتبط نماید .ارتباط
ضرایب مدل تقاضاي بنزین و گازوئيل و مدل داده ستانده با حرکت از دو رابطه ( )9و ( )2آغاز
میشود .در تحليل داده ستانده ،فعاليتهاي توليدي با مصرف بنزین و گازوئيل به عنوان نهاده واسطه
در فرآیند توليد آالینده هوا ایجاد میکنند؛ در حالی که تقاضا کنندگان نهایی از دو کانال آالینده
هوا ایجاد میکنند :اول از طریق مصرف نهایی بنزین و گازوئيل و دیگري از طریق مصرف کاالهایی
که در توليد آنها از بنزین و گازوئيل به عنوان نهاده استفاده شده ،به آلودگی بيشتر هوا کمک
میکنند .در مدل داده ستانده محيط زیستی عمومی 12که در این مطالعه از آن بهره گرفته شده است،
تعامل فعاليتهاي اقتصادي و عوامل محيط زیستی به گونهاي است که فعاليتهاي توليدي در فرآیند
توليدشان کاال و آالینده هوا را تواما توليد میکنند و نسبت (ضریب) توليد آالینده به توليد کاال و
Generalised Environmental Input-Output Model
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خدمات ثابت بوده که به آن ضریب آالیندگی 11گفته میشود .ضرایب آالیندگی مربوط به هر
فعاليت به صورت سطر به ماتریس ضرایب فنی اصلی مدل داده ستانده اضافه میشود که به آن
ماتریس ضرایب فنی بسط یافته اطالق و با

AP

به صورت زیر نشان داده میشود (ميلر و بلر:1113 ،

فصل دهم).
... a1n 
... a 2 n 
.
. 
  A
. a nn    
Vk
. v1n   

.
. 
. v kn 

a12
a 22
.
an2
v12
.
vk 2

 a11
a
 2n
 .

P
A   a n1
 v11

 .
v
 k1

همان طور که مالحظه میشود ماتریس  ، A Pماتریسی با ابعاد  n  (n  k )است که  nسطر و
ستون آن مربوط به ماتریس ضرایب فنی  ، Aو سطرهاي اضافه شده یعنی ماتریس  Vkضرایب  kنوع
آالینده (در اینجا شش نوع) است که توسط  nفعاليت اقتصادي ایجاد میشود .ضرایب بيانگر ميزان
آالینده ایجاد شده توسط فعاليت توليدي ناشی از مصرف یک واحد معين از بنزین و گازوئيل در
فرآیند توليد است .با در دسترس بودن ماتریس ضرایب آلودگی  ، Vkکل انواع آالینده هواي ایجاد
شده ناشی از مصرف بنزین و گازوئيل فعاليتهاي توليدي از روابط ( )2و ( )1قابل محاسبه است.
همچنين تغييرات ناشی از اعمال کاهش مصرف آنها و در نتيجه کاهش آالیندهها نيز قابل محاسبه
است:
() 2
() 1

B
B
PKB  VKB  Qgasoline
 PKB  VKB  Qgasoline
G
G
G
G
PKG  VKG  Qgas
oil  PK  VK  Q gasoil

در روابط ( )2و ( VKG ، VKB ، PKG ، PKB ،)1به ترتيب ماتریسهاي کل آالینده نوع  kناشی از
مصرف بنزین فعاليتهاي اقتصادي ،کل آالینده نوع  kناشی از مصرف گازوئيل فعاليتهاي
اقتصادي ،ضرایب آالینده مستقيم ناشی از مصرف یک واحد بنزین فعاليتهاي اقتصادي ،و ضرایب
Pollution Coefficient
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آالینده مستقيم ناشی از مصرف یک واحد گازوئيل توسط فعاليتهاي توليدي هستند PKB .و
 PKGآالینده کاهش یافته نوع  kناشی از کاهش مصرف بنزین و گازوئيل فعاليتهاي توليدي به
دليل افزایش قيمت (یا حذف یارانه) است .کل آالینده کاهش یافته فعاليتهاي توليدي از مجموع
آالینده ناشی از کاهش مصرف بنزین و گازوئيل  PKاز رابطه ( )7بدست میآید:
()7
PK  PKB  PKG

در اثر حذف یارانه و افزایش قيمت بنزین و گازوئيل نه تنها مصرف فعاليتهاي توليدي کم میشود
بلکه مصرف خانوارها هم کاهش مییابد .در چارچوب مدل داده ستانده محيط زیستی عمومی مورد
استفاده در این پژوهش ،آالینده ناشی از مصرف تقاضا کنندگان نهایی که خانوارها بزرگترین
مصرفکنندگان آن را تشکيل میدهند رویکردي متفاوت دارد (ميلر و بلر :1113 ،فصل دهم) .در
شکل اولية این مدل ،خانوارها به طور غير مستقيم در ایجاد آلودگی نقش دارند .غير مستقيم بودن
نقش آن ها در ایجاد آلودگی از راه مصرف کاالهایی است که در جریان توليدشان آلودگی ایجاد
شده است .بر طبق این مدل اگر کاهش مصرف خانوارها ناشی از حذف یارانه بنزین و گازوئيل به
ترتيب به ميزان

F B

و

F G

باشد آنگاه ميزان کاهش آالینده هواي نوع  Kناشی از آن ،از روابط

( )1و ( )3محاسبه میشود:
() 1

PKHB  VKB ( I  A) 1 F B

PKHB  VKB I  A F B
1

()3
PKG  VKG ( I  A) 1 F G
PKHG  VKG ( I  A) 1 F G

در روابط ( )1و ( )3ماتریسهاي  VKB ( I  A)1و  VKG ( I  A) 1آلودگی مستقيم و غير
مستقيم نوع  Kناشی از مصرف یک واحد تقاضاي نهایی گازوئيل و بنزین را نشان میدهد.

PKHG

و  PKHBآالینده هواي کاهش یافته نوع  ، Kناشی از کاهش مصرفکنندگان نهایی بنزین و

بررسی آثار محيطزیستی حذف یارانة بنزین و گازوئيل

27

گازوئيل (در اثر حذف یارانه) را نشان میدهد .کل آالینده هواي کاهش یافته نوع  Kتوسط خانوارها
 PKHاز رابطه زیر بدست میآید:
()21

PKH  PKHB  PKHG

از آنجا که کل آالینده کاهش یافته نوع  ، Kناشی از کاهش آالینده فعاليتهاي توليدي و تقاضاي
نهایی است پس میتوان نوشت:
() 22

P  PKH  PK

 -5منابع آماري و برآورد مدل
در شناسایی و برآورد توابع تقاضاي بنزین و گازوئيل این نکته مد نظر بوده است که به غير از
متغيرهاي شناخته شده نظير قيمتها ،عوامل دیگري نظير ترجيحات مصرف کنندگان و یا عوامل
غير اقتصادي (نظير عوامل جمعيتی ،جغرافيایی و اجتماعی از جمله ساختار و بعد خانوار ،جنسيت،
وضعيت شغلی ،ساختار سنی ،تراکم جمعيت ،و مهاجرت) عواملی هستند که میتوانند تقاضاي بنزین
و گازوئيل را تحت تاثير قرار دهند .حتی ممکن است اثرات آنها در طول زمان روند معينی هم نداشته
باشد .اینها اجزاي غير قابل مشاهده هستند که در نظر نگرفتن این عوامل نتيجهاش تخمينهاي با
تورش باال است .از آنجا که براي تخمين مدل با جز غير قابل مشاهده نمیتوان از روشهاي حداقل
مربعات معمولی استفاده کرد ،به جاي آن از سيستمهاي پویا در قالب فرم عمومی شناخته شده فضا
حالت 19استفاده میشود .بيشتر مدلهاي سري زمانی از جمله مدلهاي رگرسيون خطی و مدلهاي
 ARIMAمیتوانند به عنوان حالت خاصی از  State Spaceدر نظر گرفته شوند .مدلهاي

State

 Spaceدر ادبيات اقتصادسنجی براي مدل متغيّرهاي غير قابل مشاهده مانند انتظارات عقالیی،
اندازهگيري خطاها ،مشاهدات نامشخص ،درآمد دائمی ،سيکلها و روندها ،و نرخ طبيعی بيکاري
نيز به کار میروند .الگوهاي فضا حالت دو مزیت عمده دارند .اول :اینگونه مدلها اجازه میدهند
متغيرهاي غير قابل مشاهده (که به عنوان متغيرهاي  Stateشناخته میشوند) در سيستم قرار گيرند و
سيستم مطابق با آن تخمين زده شود .دوم اینکه مدلهاي فضا حالت میتواند با استفاده از معادله
State Space

23.

21

مجله علمی – پژوهشی سياستگذاري اقتصادي ،سال پنجم ،شماره نهم ،بهار و تابستان 2931

لگاریتم کامالً برگشت پذیر که به عنوان کالمن فيلتر شناخته میشود تخمين زده شود.کالمن فيلتر
میتواند براي ارزیابی تابع  Likelihoodو هم براي پيشبينی و هموار کردن متغيرهاي غير قابل
مشاهده مورد استفاده قرار گيرد .لگاریتم کالمن فيلتر براي محاسبه دقيق ،در مدلهایی که
ضریبهاي آنها در طول زمان تغيير میکند (معروف به مدلهاي  )Time Varing Coefficientمورد
استفاده قرار میگيرد .تابع لگاریتمی  Likelihoodدر هر مقطع زمانی ماکزیمم میشود و بنابراین
پارامترها بر مبناي ماکزیمم شدن تابع فوق ،تخمين زده میشوند .در حالتی که پارامترهاي مدل در
طول زمان تغيير مییابد ،این تغيير پارامترها و تخمين آنها بر مبناي ماکزیمم شدن تابع لگاریتم فوق
در هر سال صورت میگيرد .معادالت تقاضاي بنزین و گازوئيل مورد استفاده در این مطالعه نيز به
فرم مدلهاي سري زمانی ساختاري در نظر گرفته شده و در قالب الگوي فضا حالت برآورد
میشود.12
الف -منابع آماري
در این مطالعه از منابع آماري گوناگونی به منظور برآورد توابع تقاضاي بنزین و گازوئيل و همچنين
اثرات زیستمحيطی حذف یارانه استفاده شده است:
الف) در بخش برآورد توابع تقاضاي بنزین و گازوئيل ،دادههاي بکار گرفته شده به صورت سري
زمانی و ساالنه است که در بازهي زمانی  2913-2922از منابع آماري مختلفی جمعآوري شده است.
مصرف بنزین و گازوئيل در این تحقيق به صورت یک مجموعه کلی و بدون توجه به این که توسط
فعاليتهاي توليدي به مصرف رسيده و یا توسط خانوارها و یا دیگران به مصرف نهایی رسيده در
نظر گرفته شده است .آمار مربوط به مصرف بنزین و گازوئيل از آمارنامة مصرف فرآوردههاي نفتی
شرکت ملّی پخش فرآورده هاي نفتی ایران سال  2913اخذ شده است .آمار مربوط به قيمتهاي
اسمی بنزین و گازوئيل از ترازنامة انرژي ایران  2913اخذ و با شاخص قيمت توليد ناخالص داخلی
بر اساس سال پایه  2971تعدیل و قيمتهاي واقعی محاسبه شدهاند .آمار توليد ناخالص داخلی واقعی
از سایت بانک مرکزي جمهوري اسالمی ایران جمعآوري شده است .تعداد انواع وسایل نقليّ ة
موتوري از سالنامة آماري مرکز آمار ایران در سالهاي مختلف استخراج شده است.

 .24برای مطالعه بیشتر به ) Harvey & Koopman (1992) ،Harvey (1989و اسماعیل نیا ( )9191مراجعه شود.
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ب) در بخش برآورد اثرات زیستمحيطی آمار ضرایب انتشار شش نوع گازهاي آالیندة ، NOX
 CH ، CO2 ، CO ، SO2و  SPMانواع سوخت از ترازنامة انرژي ایران ( )2919و همچنين
جدول داده -ستاندة  21بخشی سال  2919از سایت بانک مرکزي اخذ شده است .در این جدول
حاملهاي انرژي به صورت کاال در نظر گرفته شدهاند.
ب -برآورد توابع تقاضاي بنزین و گازوئیل و تحلیل نتایج
مدل تقاضاي ارائه شده در بخش مبانی نظري ،بر اساس نرم افزار  Eviewsو استفاده از مدل فضا
حالت با متغير بودن ضرایب در طول زمان و روش کالمن فيلتر براي دوره  2913-2922به صورت
زیر برآورد شده است:12
(تقاضاي بنزین)

log (CB) = 0.201 + 0.695 log (GDP)  0.0822 log (KHB) + SV1  (1.803) log (PBR)  1 / 1765D1

(تقاضاي گازوئيل)

)log (CGG) = 2.152 + 0.336 log (GDP) + 0.298 log (KH) + SV2  2.597 log (PG

نتایج تخمين نشان میدهد که تمام پارامترهاي تابع تقاضاي بنزین در سطح یک درصد و تابع تقاضاي
گازوئيل در سطح پنج درصد معنادار و عالمت ضرایب همگی منطبق بر تئوري است .قدرت
تشخيص مدل نيز باال است .با توجّه به آزمون هاي ایستایی ،KPSSپایداري مدل برآورد شده نيز در
سطوح معناداري یک درصد و پنج درصد تأیيد میشود .همچنين با توجّه به مقدار داربين -واتسون
به دست آمده ،هر دو مدل مشکل خودهمبستگی ندارند.
در دو مدل فوق مهمترین پارامتر برآورد شده ضرایب متغير قيمت یا کشش قيمتی بنزین و گازوئيل
هستند که در طول دوره برآورد میتواند تغيير کند ،به عبارت دیگر بيان تغييرات کشش قيمتی در
طول دوره برآورد است .کشش قيمتی تقاضاي بنزین و گازوئيل در هر دوره از روابط
) (SV1  1.803و (  ) SV2  2.59به دست میآید .کشش درآمدي تقاضا براي بنزین و

 .12از آنجایی که طول دوره مورد مطالعه شامل دوره زمانی است که طرح تعویض خوردوهاي فرسوده و سهميه بندي بنزین صورت
گرفته است لذا متغير مجازي معرفی شده در مدل تقاضاي بنزین توضيح دهنده این تغييرات است .همچنين نتایج تفضيلی در جداول
پيوست 2و  1آمده است.
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گازوئيل به ترتيب  1/13و  1/99برآورد شده است و نتایج تحقيق همسو با سایر مطالعاتی است که
در ادبيات موضوع اشاره شد .کشش درآمدي کوچکتر از واحد بيانگر ضروري بودن دو نوع انرژي
است و علت آن در فقدان جایگزین مناسب براي این کاالها است.
در صورت حذف کامل یارانة بنزین و گازوئيل (بر اساس آمارهاي سال  )2919قيمت آنها به ترتيب
 9/112و  22/77برابر خواهد شد .در آن صورت ،تقاضاي آنها با توجّه به کشش هاي قيمتی تقاضاي
برآوردي ،و جایگذاري در روابط ( )9و ( )2به ترتيب  1/1و  27/7درصد کاهش مییابد .با یکسان
فرض نمودن عکس العمل کليه فعاليتهاي توليدي ،تقاضاي بنزین و گازوئيل آنها نيز به همين نسبت
کاهش مییابد.
در این مرحله بين نتایج مدل اقتصادسنجی فوق و مدل داده ستانده محيط زیستی ارتباط برقرار
میشود .ابتدا ميزان مصرف دو نوع انرژي در سطح بخشها با استفاده از جدول داده ستانده 21
بخشی و قيمت هر دو نوع انرژي در سال  2919محاسبه میشود .سپس با استفاده از ضرایب آلودگی
شش گانه آالینده هوا در جدول شماره ( ،)2ميزان کل انواع آالیندههاي هر بخش براي سال مورد
نظر یعنی همان ماتریسهاي  PKG ، PKBمحاسبه میشوند .با در دسترس بودن ماتریسهاي فوق و
سطح ستانده جدول داده ستانده ماتریسهاي ضرایب مستقيم آالیندههاي هواي  VKG ، VKBنيز قابل
استخراج هستند .با توجه به کاهش تقاضاي دو نوع فرآورده بنزین و گازوئيل بدست آمده از یک
طرف و ماتریسهاي ضرایب مستقيم آالیندههاي هواي بنزین و گازوئيل ،به کمک روابط ( )2الی
( )7ميزان کاهش آلودگی هواي ناشی از فعاليتهاي توليدي در سطح  21فعاليت موجود در جدول
داده -ستاندة سال  2919محاسبه شده است .نتایج محاسبات در جدول شماره ( )2سازماندهی شده
است .نتایج نشان میدهد که بيشترین کاهش مربوط به آالیندة دياکسيدکربن و کمترین آن مربوط
به ذرات گرد و خاک است.
جدول ( :)4ضرایب آالیندگي (بر حسب کیلوگرم /لیتر)
آلودگي

NOx

SO2

CO2

CO

CH

SPM

بنزین

1/129

1/1122

1/912

1/923

1/111

1/1129

گازوئيل

1/123

1/121

1/229

1/112

1/122

1/1111

سوخت

منبع :ترازنامة انرژي  2919و محاسبات تحقيق

همان طور که در مبانی نظري تحقيق ذکر شد ،کاهش مصرف انرژي فقط از جانب فعاليتهاي
توليدي صورت نمیگيرد ،بلکه حذف یارانه و افزایش قيمت موجب کاهش تقاضاي
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مصرفکنندگان نهایی نيز میشود که این کاهش نيز به نوبة خود بر روي محيط زیست مؤثر خواهد
بود .به همين منظور و نيز براي عملياتی نمودن روابط ( )1الی ( )21به کمک ماتریس ضرایب مستقيم
و غير مستقيم آلودگی براي بنزین و گازوئيل به طور جداگانه و با کاهش  1/1و  27/7درصدي
تقاضاي نهایی بنزین و گازوئيل مصرفکنندگان نهایی ،کاهش آلودگی محاسبه و نتایج در جدول
( )2ستونهاي ( )2و ( )1نشان داده شده است .همان طور که مالحظه میشود در اثر تغيير در تقاضاي
نهایی بنزین و گازوئيل ،گاز دياکسيدکربن بيشترین کاهش و ذرات گرد و خاک کمترین کاهش
را در ميان آالیندههاي دیگر دارد.
جدول ( :)5مجموع کاهش آلودگي بنزین و گازوئیل و درصد کاهش آلودگي کل (تن)
نوع

کاهش آلودگي ناشي

کاهش آلودگي ناشي

کاهش

کل آلودگي

کاهش

آالینده

از تغيير مصرف خانوارها

از تغيير فعاليت هاي

آلودگي

بنزین و

آلودگي کل

()1

گازوئيل

(درصد)

توليدي
بنزین

گازوئيل

بنزین

گازوئيل

()7

()1

()7

()1

NOx

11

12

11212

297113

221911

121121

23

SO2
CO2
CO
CH
SPM

9

11

1117

222133

227127

217212

12

2221

21329

9222372

21213722

11127129

212122212

21

111

11

299123

99791

211111

7171227

7

211

12

31221

219221

233211

2712121

22

1

91

2311

12121

11199

171211

12

مأخذ :محاسبات مؤلّف

همان طور که نتایج در جدول ( )2نشان میدهد در اثر افزایش قيمت بنزین و گازوئيل و کاهش 1/1
و  27/7درصدي مصرف آنها ،گازهاي  CH ، SPM ، CO2 ، CO ، SO2 ، NOXبه ترتيب
 ،233 ،211 ،11127 ،227 ،221و  11هزار تن کاهش خواهند داشت .همچنين ارقام در ستون آخر
جدول فوق نشان میدهد که گازهاي  SO2و  SPMبيشترین نرخ کاهش ( %12و )%12و گازهاي
 COو  CHنيز به ترتيب کمترین کاهش ( %7و  )%22را در ميان انواع آالیندهها به خود اختصاص
دادهاند .کاهش  21درصدي گاز  CO2قابل مالحظه است ،کاهش این گاز به عنوان یکی از
مهمترین گازهاي گلخانهاي ،قدمی مثبت بوده و سهم ایران را در سرعت گرم شدن کرة زمين در
اثر این پدیده ،کاهش میدهد.

11
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 -6نتیجهگیري
ارتباط ميان مصرف انرژي و آلودگی محيط زیست در فرآیند توسعة پایدار در سالهاي اخير بسيار
مورد توجّه اقتصاد توسعه دانان بوده است ،زیرا افزایش مصرف انرژي از راه افزایش انتشار
آالیندههاي هوا بر محيط زیست انسانی اثرات منفی بیشماري بر جاي میگذارد و سياستهاي
اقتصادي در این راستا بسيار تعيينکننده هستند .از این رو ،اثر سياستهاي اقتصادي همواره مورد
توجّه محقّقان بوده است .اثر سياست اقتصادي حذف یارانه ها بر روي رشد اقتصادي و تورّم در
مطالعات زیادي مورد بررسی قرار گرفته ،اما آثار زیستمحيطی آن کمتر مورد توجّه بوده که ب ه
احتمال زیاد با ميزان اطالعات از یک سو و ارائه روششناسی مناسب از سوي دیگر مرتبط میشود.
در سالهاي اخير که اطالعات نسبتاً کاملی از انواع آالینده هاي هوا در دسترس محقّقان قرار گرفته
با طراحی مدل مناسب می توان بُعد مثبت سياست فوق را مورد سنجش قرار داد ،این همان هدفی
است که در این مقاله عملی شده است .در همين راستا در بُعد نظري در این مقاله ،پلی ارتباطی بين
مدل تعادل جزیی مربوط به تقاضاي دو نوع انرژي بنزین و گازوئيل ،و مدل تعادل عمومی داده-
ستاندة زیستمحيطی بر قرار شده که موجب باال رفتن توانمندي هر دو رویکرد جزیی و کلی گردیده
است .در بُعد تجربی توابع تقاضاي بنزین و گازوئيل با استفاده از مدل

هاي State Spaceو Kalman

 Filter Filterبا دو مزیت عمده برآورد شده است :نخست آنکه این مدلها متغيّرهاي غير قابل
مشاهده (متغيّر حالت) را نيز در سيستم در نظر میگيرد و دوم آنکه این مدلها با استفاده از یک
لگاریتم کامالً برگشتپذیر به نام  Kalman Filterتخمين زده میشوند .این ویژگیها ،امکان آن را
فراهم مـیکند تـا تأثير سياستهاي قيمتگذاري انرژي در طول زمان دقيقتر بررسی شود .با ادغام
نتایج حاصـل از برآورد توابع تقاضا با داده -ستانده زیستمحيطی در سطح  21فعاليت اقتصادي
موجود در جـدول داده -ستاندة سال  2919که در آن حاملهاي انرژي به صورت کاال در نظر گرفته
شدهاند ،ميزان تغيير در آالیندهها مورد سنجش قرار گرفت .نتایج تجربی مدل ادغام شده نشان داد
که در اثر حذف کامل یارانة بنزین و گازوئيل ،مصرف بنزین و گازوئيل  1/1درصد و  27/7درصد
کاهش مییابند .ارقام نشان میدهد که کاهش مصرف فوق در کوتاهمدت با توجه به تغييرات باالي
قيمت انرژي اما به دليل ضروري بودن آن قابل مالحظه نيست .عالوه بر این ممکن است که کاهش
مصرف واقعی بدليل پرداخت یارانههاي نقدي حتی کمتر تحقق یابد .به هر حال کاهش مصرف
موجب کاهش انواع آالیندههاي هواي ششگانه میشود .با توجّه به نتایج بهدست آمده ،گازهاي
 SO2و  SPMبيشترین کاهش ( %12و  )%12را در ميان آالیندههاي دیگر به خود اختصاص
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دادهاند .گاز  COو  CHنيز به ترتيب کمترین کاهش ( %7و  )%22در ميزان آلودگی را به خود
اختصاص دادهاند .گاز  CO2نيز  %21کاهش را نشان میدهد .لذا افزایش قيمت بنزین و گازوئيل
بیتردید کاهش آلودگی قابل مالحظهاي را در پی خواهد داشت .اگر چه کاهش آلودگی جزء
اثرات مطلوب حذف یارانههاست ،اثرات کوتاهمدت و بلند مدت نامطلوبی بر سایر متغيرهاي
اقتصادي نظير قيمت ها و توليد نيز دارد که اگر روش حذف و یا کاهش یارانههاي انرژي مناسب با
شرایط اقتصادي و اجتماعی ایران و با استفاده از تجارب گذشته و حتی تجارب سایر کشورها اتخاذ
گردد ،بدون تردید منافع و مزایایی نظير کاهش آلودگی محيط زیست که امروزه به عنوان یکی از
مسائل حاد شهرهاي بزرگ درآمده در پی خواهد داشت.
در این تحقيق از جدول داده  -ستانده سال  2911که توسط مرکز آمار ایران تهيه و جدول کاالیی
است استفاده شده و به منظور محاسبه ميزان استفاده از دو نوع انرژي :بنزین و گازوئيل تعدیالتی در
آن صورت گرفته است .پيشنهاد میشود مرکز آمار ایران همزمان با تهيه جداول که تقریبا هر ده سال
یک بار صورت می گيرد جدول داده ستانده انرژي را هم تهيه نمایند تا محققين را در سنجش و
تحليل آثار و تبعات سياستگذاريهاي انرژي یاري نماید .فراتر از این ،در این مطالعه ميزان آالینده
توليد شده توسط هر بخش نيز به کمک ضریبهاي آالیندگی محاسبه شده است که تهيّه ،ط رّ احی
و استقرار یک بانک اطّالعات جامع انرژي و ميزان آالینده ایجاد شده هر فعاليت متناسب با ابعاد
جداول داده ستانده ،مطالعه محيط زیستی نه تنها کاهش یارانهها بلکه سياستگذاريهاي مختلف
در این راستا را امکان پذیر میسازد.
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