نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی شماره 29
سال بیست و هفتم ،زمستان  ،8921صفحه 997-978

 11برآورد و تحلیل کششهای قیمتی تقاضای انرژی استانهای کشور:
رهیافت مدل میانگین گروهی تعمیمیافته



دانشجوی دکتری توسعه اقتصادی دانشگاه تبریز و پژوهشگر مهمان در مؤسسه مطالعات بینالمللی انرژی (تهران)
d.hamidi@tabrizu.ac.ir

رضا رنجپور
دانشیار اقتصاد دانشگاه تبریز (نویسنده مسئول)
reza.ranjpour@gmail.com

محمدعلي متفکر آزاد
استاد اقتصاد دانشگاه تبریز
m.motafakker@gmail.com

در ادبیات اقتصاد انرژی ،برآورد و تحلیل کششهای قیمتی تقاضای انرژی یکی از مباحث مهم در بررسی اثربخشی
سیاستهای قیمتی اصالح الگوی مصرف انرژی و پیگیری سیاستهای زیستمحیطی میباشد .در این راستا ،پایین بودن
کششهای قیمتی تقاضای انرژی ضرورت اعمال سیاستهای غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرفکننده و تحریک صرفهجویی
انرژی را بیشتر میکند .هدف این پژوهش برآورد و تحلیل کششهای قیمتی تقاضای انرژی با تأکید بر تنوع منطقهای
(استانی) است .بدین منظور کششهای قیمتی تقاضای انرژی در استانهای ایران طی دوره  4933-4931با استفاده از
تخمینزنهای میانگین گروهی با ضرایب شیب ناهمگن و تخمینزن میانگینگروهی تعمیمیافته ( )AMGبرآورد شدند .طبق
نتایج متوسط قدرمطلق کشش قیمتی تقاضای انرژی در بین استانهای کشور کمتر از واحد بوده ( )0/39و به تفکیک استانها
نیز قدر مطلق کشش قیمتی بین  0/93تا  4/99نوسان داشته و کمترین قدرمطلق کشش قیمتی مربوط به استان قم و
بیشترین کشش قیمتی مربوط به استان بوشهر است .در حالت کلی  49استان دارای کشش قیمتی تقاضای انرژی باالتر از
واحد و  41استان نیز دارای کشش قیمتی کمتر از واحد بودند که در بین آنها استانهای قم ،همدان ،قزوین ،تهران و گیالن
بهترتیب از اولویت اجرای سیاستهای غیرقیمتی برخوردار هستند .همچنین طبق نتایج ،کششهای قیمتی تقاضای انرژی
استانهای کشور دارای خودهمبستگی فضایی مثبت میباشند.
طبقهبندی C23 ،D12 ،O13 ،Q40 :JEL
واژگان کلیدی :سیاستهای قیمتی ،سیاستهای غیرقیمتی ،اصالح الگوی مصرف انرژی ،استانهای ایران ،تخمینزنهای پانلی ناهمگن.

 تاریخ دریافت8930/80/80 :

تاریخ پذیرش8930/80/80 :

Downloaded from qjerp.ir at 4:31 +0330 on Monday September 27th 2021

داود حمیدی رزی

991

نشریه علمی (فصلنامه) پژوهشها و سیاستهای اقتصادی

سال  ،97شماره  ،29زمستان 8921

 .1مقدمه
اصالالالح الگالالوی مصالالرف انالالرژی یمالالی از محمتالالرین مباسالالد ماالالرح در اسالالناد با دسالالتی و
الگوی مصرف» ابالغالی  8903صالرفه جالویی در مصالرف انالرژی بالا ا مالاو م مو الهای متعالادو از
اقدامات قیمتی و غیرقیمتی به منظور کاهش مستمر «شاخص شدت انالرژی »8کشالور باله سالداقو دو
سوم میزان کنونی تا پایان برنامۀ پن

توسعه و به سداقو یک دوم میزان کنونی تا پایان برنامۀ شش

توسعه ( 8933ه ری شمسی) به نوان هدف کالن کشور در این بخش تعیین شالد اسالت .ایالن در
سالی است که بر طبق شواهد ت ربی شاخص شالدت انالرژی ایالران بعالد از  8903باله طالور متوسال
صالالعودی بالالود و کالالاهش پیالالدا نمالالرد اسالالت .در مقابالالو متوس ال جحالالانی شالالدت انالالرژی از سالالاو
 8338-8880به طور مستمر روند نزولی داشته و از ( 7/00میلیون ژوو بر د ر برابری قدرت خریالد
ساو  8 )8888به  0/89میلیون ژوو بالر د ر برابالری قالدرت خریالد سالاو  8888کالاهش یافتاله اسالت
(ترازنامه انرژی8931 ،؛ بانک جحانی.)8880 ،9
همانطور کاله اشالار شالد ،در سیاسالتهالا ی کلالی اصالالح الگالوی مصالرف انالرژی باله ا مالاو
م مو های متعادو از اقدامات قیمتی و غیرقیمتی تأکید شد است .قیمتگذاری انالرژی در سالالت
بحینه باید سداقو تمامی هزینههای مستقی و غیرمستقی تولید انرژی و تحویو آن به مصرفکننالد
نحایی را شامو شود و دارای کارایی اقتصادی باشد تا از اتالف انالرژی جلالوگیری شالود .در بخالش
صنعت این امو بسیار مح است و در شموگیری ساختار بخالش صالنعت ،تمنولالوژیهالای مالورد
 .8در ادبیات اقتصاد انرژی « ،میزان مصرف انرژی به ازای هر واسد از تولید کا ها و خدمات» را شدت مصرف انالرژی
یا به طور خالصه ،شدت انرژی مینامند .واسدهای متتاوتی برای انداز گیری شدت انالرژی وجالود دارد کاله مومالا
میزان انرژی مصرفی (بر سسال

بشالمه نتالت خالام) باله ازای  8د ر بالینالملالو تولیالد ناخالالص داخلالی واقعالی معیالار

محاسبات است .شدت انرژی یک پراکسی ناقص برای کارایی فنی انرژی میباشد (ترازنامه انرژی.)8931 ،
)2. Energy intensity level of primary energy (MJ/$2011 PPP GDP
3. World Bank
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استتاد و صرفهجویی در انرژی نقش اساسی ایتا مینماید .قیمتگذاری پایینتالر از مقالدار واقعالی
قیمت ساموهای انرژی ،موج

توسعۀ صنایع انرژیبر ،استتاد از تمنولوژیهای انالرژیبالر و الدم

صرفهجویی در انرژی و اسراف این منابع خواهد شد (اسالتیون  .)8888 ،8از جملاله مصالادیق بالارز
قاچاق سوخت الو بر اتالف منابع انرژی و سرمایۀ ملالی ،اقتصالاد ایالران را بالا چالالشهالای جالدی
روبهرو کرد است که پ

از آزادسالازی قیمالت سامالوهالای انالرژی (آذر  )8903از شالدت آن باله

شدت کاسته شد بود که اخیرا با با رفتن نرخ ارز و کاهش ارزش پولی ملی ،این پدیالد بالهویاله
در استانهای مرزی دوبار شعلهور شد است.
از سوی دیگر طرفداران سیاستهای غیرقیمتی اصالح الگوی مصرف انرژی بر این قید انالد
که توجه صرف به ممانیس بازار در جحت مدیریت انرژی به د یلی چون وجالود پدیالد شمسالت
بازار اثربخش نیست و نحادسازی و طراسی ساز و کارهالای مناسال

غیرقیمتالی در جحالت مالدیریت

مصرف انرژی توس دولت یک ضرورت است .همچنین بر طبق مدوهای اقتصاد رفتاری و اقتصاد
شناختی ،شحروندان بمرات از نظریه انتخاب قالیی 8منحرف شد و توجه باله سالایر وامالو مال ثر
بررفتار مصرفکنند همچون باورها ،انگار ها و فرهنال

بالیش از پالیش اهمیالت مالییابالد .در ایالن

راستا ،پهوهشهای زیادی نشان میدهند که رفتارها و انتخابهای مصرفکنندگان ،تا سد زیالادی
توس تعصبات شناختی ،9مماشتههالا 1و دیگالر تمالایالت «غیر قالنالی قابالو پالیشبینالی» 0تحریالک
میشوند (فریدریم  6و همماران .)8880 ،همچنین بر طبق شواهد ت ربی ،کشش قیمتی تقاضالای
انرژی پایین بود و کمتر از واسد می باشد که این به دلیو اشتقاقی بودن ماهیالت تقاضالای انالرژی و
ضروری بودن آن در سبد مصرفی خانوارها است و این واقعیت اثربخشی سیاستهای قیمتالی را در
پیگیری سیاستهای صرفهجویی انرژی کاهش میدهد .شایان ذکر است که سیاستهای غیرقیمتی
1. Stevens
2. Rational Choice Theory
3. Cognitive Biases
4. Heuristics
5. Predictably Irrational
6. Frederiks
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در مقایسه نسالبتا ارزان بالود و محالدودیت مال ثری پالیش روی مصالرفکننالدگان در انتخالاب سالبد
کا یشان ای اد نمیکند .سیاستگذاران نیز در ساو ساضر دنبالاو یالک را سالو مقالرون بالهصالرفه در
جحت صرفهجویی انرژی و اصالح الگوی رفتار مصرفی شحروندان هستند (المات.)8880 ،8
طی آن قیمت واقعی ساموهای انرژی به طور متوس  868درصد افزایش یافت .اینکه این سیاست
تا چه سد در اصالح الگوی مصرف انرژی و کاهش شدت انرژی موفق بالود اسالت ،مالورد توجاله
بسیاری از ماالعات ت ربی بالود اسالت (اسمالدی و هممالاران8939 ،؛ بالزازان و هممالاران8931 ،؛
نعمتالحی و همماران8931 ،؛ مرکز پهوهشهای م ل  .)8938 ،بر طبق ایالن ماالعالات ،سیاسالت
قیمتی هدفمندی یارانه سامو های انرژی در رسیدن به اهداف خود ناکارآمد بود و دلیو آن نیالز در
ک کشش بودن تقاضای انرژی نسبت به تغییالرات قیمالت انالرژی و برخالی ویهگالیهالای سالاختاری
اقتصاد ایران نحتته است.
یمی از محمترین ویهگیهای اقتصاد ایران تنوع وسیع جغرافیایی ،اقلیمی ،فرهنگی (و شناختی)
و ساختاری در ساح استانهای کشور میباشد کاله در نحایالت با الد مالیشالود سساسالیت آنحالا باله
تغییرات قیمت انرژی متتاوت بود و با د کاهش اثربخشی سیاستهالای قیمتالی شالود .بالا در نظالر
گرفتن این موضوع که با کاهش کششهای قیمتی ،ضرورت ا ماو سیاستهالای غیرقیمتالی بیشالتر
میشود (بالروین و هممالاران8880 ،8؛ لبانالدیرا و هممالاران8887 ،9؛ مرکالز پالهوهشهالای م لال ،
 .)8938این پهوهش در راستای پاسخگویی به این س او اصلی تحقیالق اسالت« :کالدام اسالتانهالا در
ایران از اولویت اجرای سیاستهای غیرقیمتی برخوردار هستند؟» .در این راستا ،یمی از کمبودهای
ماالعات ت ربی قبلی نیز دم توجه به ویهگیهای منحصربترد استانها و خصوصیت ضرای

شی

ناهمگن و متتاوت بودن کشش های قیمتی و درآمدی در ساح استانهای کشور میباشالد .در ایالن

1. Allcott
2. Broin et al.
3. Labandeira et al.
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پهوهش با بهکارگیری روش اقتصادسن ی میانگین گروهالی ،8نالاهمگنی ضالرای

شالی

مدلسالازی

شد و کششهای قیمتی و درآمدی به تتمیک استانها طی دور  8973-8931بهدست میآیند.
ادامه مقاله بدین صورت تنظی شد است؛ ابتدا مبانی نظالری و پیشالینه پهوهشالی مالرور شالد و
سیاستها ی قیمتی و غیرقیمتی اصالح الگوی مصرف انالرژی بیالان شالد و سالپ

پیشالینه پهوهشالی

مربوطه مورد بررسی قرار میگیرد .در ادامه و در بخش سوم روششناسی و مدوهای اقتصادسن ی
پهوهش بحد شد و نحو تخمالین کشالشهالای محالق قیمتالی و درآمالدی تقاضالای انالرژی بیالان
میشوند .بخش چحارم به نتایج ت ربی اختصاص یافته و در بخش پن

نیز جمعبندی و توصیههای

سیاستی ارائه خواهد شد.

 .2مبانی نظری و پیشینه پژوهشی
اصالح الگوی مصرف انرژی شحروندان مستلزم شناخت رفتار مصرفکنند است .نظریه رفتار
مصرفکنند یمی از محمترین موضالو ات مالورد بحالد در اقتصالاد خالرد بالود و شالامو م مو اله
فعالیتهایی است که بهطور مستقی در جحت کس  ،مصرف و اسراف (و اتالف) کا و خالدمات
صورت میگیرد (محمدزاد و همماران .)8 :8936 ،در سالت کلی ترکیبی از دو سیاست قیمتالی و
غیرقیمتی برای اصالح الگوی مصرف انرژی و صرفهجویی مصرف انرژی دنبالاو مالیشالود کاله در
ادامه هر کدام به اختصار توضیح داد میشود.
 .1-2سیاستهای قیمتی و اصالح الگوی مصرف انرژی
توجه صرف به قیمت کا ها و ممانیس بازار از محمتالرین توصالیههالای نظریالهپالردازان اقتصالاد
کالسیک و نئوکالسیک (مبتنی بر اصو بدیحی قالنیالت محالق مصالرفکننالد ) بالرای تخصالیص
بحینه منابع در اقتصاد است .در این راستا ،در ادبیات اقتصاد انرژی ،افزایش قیمالت انالرژی از طریالق
دو اثر جانشینی و درآمدی ،تقاضای آن را تحتتأثیر قرار میدهد و میزان این تالأثیر بالا اسالتتاد از
1. Mean Group estimators
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متحوم کشش قیمتی قابو بررسی است .اگرچه از نقاهنظالر اقتصالادی ،قا الدۀ کلالی بالرای ت زیاله و
تحلیو تقاضای انرژی با کا های دیگر تتاوتی ندارد (باتاچاریا ،)16-17 :8888 ،8اما متحوم کشش
قیمتی انرژی در کوتا و بلندمدت از جحاتی با کا های دیگر متتاوت است ،چرا که مشخصۀ محال
مورد نیاز است .چنانچه قیمت یک سامو انرژی در زمان مشخصی تغییر یابد ،بخشی از تقاضای آن
سامو در همان زمان به تغییرات قیمالت سساسالیت نشالان مالیدهالد ،ولالی اثالر کالو آن در بلندمالدت
منعم

میشود ،چرا که به منظور استتاد از ت حیزات کاراتر و اقدام کردن به بحینهسازی مصرف

انرژی ،مانند ایقبندی ،تغییر سیسالت گرمایشالی و سرمایشالی و ...زمالان بیشالتری مالورد نیالاز اسالت.
بنابراین ،زمان به نوان یک امو م ثر بر کشش قیمتی تقاضای ساموهای انرژی ماالرح اسالت .در
ماالعات ت ربی تقاضالای انالرژی را باله تقاضالای محصالور 8و تقاضالای آزاد 9تتمیالک شالد اسالت
(باتاچاریا8888 ،؛ کارتر 1و همماران.)8888 ،
بخشی از تقاضای انرژی که به ت حیزات مصرفکنندۀ انرژی خریداری شد از قبو باله وسالیلۀ
خانوار اختصاص دارد ،تقاضای محصور (یا تقاضای بیکشش )0انالرژی نامیالد مالیشالود .تقاضالای
آزاد انرژی به آن قسمتی از تقاضا اطالق میشود که نیازهای فعلی به خدمات انالرژی آن را ای الاد
می کند و به دلیو وجود ت حیزاتی که در گذشته به کار گرفته شد انالد ،تقاضالا نمالیشالود .کشالش
قیمتی کوتا مدت تقاضای انرژی ،در سقیقت سساسیت تقاضای آزاد انرژی را نسبت باله قیمالتهالا
انداز گیری میکند .در واقع ،افزایش قیمت انرژی در کوتا مالدت موجال

کالاهش تقاضالای آزاد

ساموها میشود .ساو چنانچه سح تقاضای آزاد از کو تقاضای انرژی زیاد باشد ،اثر تغییالر قیمالت
سامو در کوتا مدت قابو توجه خواهد بود .در بلندمدت افالزایش قیمالت انالرژی موجال

مالیشالود

مصرفکنندگان انرژی به جایگزینی ت حیزات پرمصالرف بالا ت حیالزات کال مصالرف اقالدام کننالد.
1. Battacharyya
2. Captive Demand
3. Free Demand
4. Carter
5. Inelastic Demand
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بنالالابراین ،در بلندمالالدت الالالو بالالر تقاضالالای آزاد انالالرژی ،تقاضالالای محصالالور نیالالز از افالالزایش قیمالالت
ساموهای انرژی متأثر میشود.
کشش بلندمدت تقاضای انرژی در سقیقت واکنش تقاضای آزاد و محصور انرژی نسالبت باله
دارند و به چند طریق متتاوت ا ماو میشوند .یمی از محمترین سیاستهای قیمتی اصالح الگالوی
مصرف انرژی ،تعرفهگذاری پلمانی افزایشی ( 8)IBTاست که با د سالذف یاراناله پنحالان و بحبالود
شاخص دالت نیز میشود .در این سیاست شحروندان با مقدار مصرف پایین (بهویه در ساموهای
برق ،گاز طبیعی و آب) قیمت ک تری را می پردازند درسالی که با افزایش مصرف انرژی و بالور
از مقدار آستانه مصرف ،تعرفهها به طور محسوس افزایش مییابد.8
تأثیرگذاری افزایش قیمت سامو های انرژی بر تقاضای انرژی بستگی به نقش نحاد انالرژی در
بخش های مختلف اقتصادی (خانگی ،مالومی ،ت الاری ،سمالوونقالو ،صالنعت و کشالاورزی و) ...
دارد .اینکه انرژی به نوان نحاد مصرفی ،واساهای و یا صادراتی باشد ،سیاستهای قیمتی دارای
تأثیرات متتاوت خواهد بود .در بخش تولید و ساخت 9نیز ،افزایش قیمت ساموهای انرژی ،هزینالۀ
تولید را از دو طریق افزایش میدهد؛ تالأثیر مسالتقی (افالزایش هزینالۀ تالأمین انالرژی بنگالا ) و تالأثیر
غیرمستقی (افزایش هزینۀ بنگا ناشالی از افالزایش هزینالۀ سمالوونقالو ،مالواد اولیاله ،افالزایش س ال
نقدینگی مورد نیاز ،افزایش هزینه های منابع انسانی و .) ...اگر افزایش هزینهها به زن یر های بعدی
منتقو شود ،با خر من ر باله افالزایش هزینالۀ مصالارف نحالایی (خالانوار ،دولالت ،سالرمایه گالذاری و
صادرات) خواهد شد.

1. Increasing Block Tariffs

 . 8شایان یادآوری است که این سیاست در کشورهای درساو توسعه به دلیو اینمه برخی از خانوارها از ساح درآمدی
با یی برخوردار نیستند ،اممان خرید کنتور مستقو را ندارند و مممن است چندین خانوار از یالک انشالعاب اسالتتاد
نمایند که در این صورت دالت مممن است ر ایت نشود.
3. Manufacturing
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با افزایش قیمت ساموهای انرژی ،مممن است تقاضا برای محصوو بنگا نیز کاهش پیدا کند.
این کاهش تقاضا مممن است به دلیو کالاهش تقاضالای نحالایی یالا باله دلیالو افالزایش واردات باشالد
(شاهمرادی و همماران .)8938 ،در ساح کالن نیز تغییر تقاضای کو 8برای انالواع محصالو ت باله
موج

ای اد یا افزایش تقاضا برای کا ها (مانند :مولدهای ترکیبی برق و گرما ،مال

هالای LED

و ) ...و خدمات انرژی (ممیزی انرژی ،نگحداری و تعمیرات پیشگیرانه و ) ...خواهد شد .نمتۀ مح
در این افزایش تولید ،ای اد اشتغاو برای نیروهای متخصص اسالت؛  -8کالاهش تقاضالای کا هالای
پرمصرف یا ک بازد به دلیو افزایش هزینههای بحالر بالرداری؛  -9کالاهش تقاضالای خریالد برخالی
محصو ت به دلیو تغییر ترکی

مصرف خانوار (اسالمی اندارگلی و همماران.)8938 ،

در ایران نیز با بروز شماف بین هزینهها و درآمالدهای نحادهالای ارائاله کننالد خالدمات انالرژی
(وزارت نیرو و شرکت نتت) در نتی ه واقعالی نبالودن قیمالت سامالوهالای انالرژی در ایالران ،قاچالاق
سوخ ت و همچنین اتالف و اسراف انرژی توس شحروندان با د مارح شدن گتتمالان هدفمنالدی
یارانه سامو های انرژی و واقعی کالردن قیمالت انالرژی در انتحالای سالاو  8900شالد .براسالاس قالانون
هدفمندی یارانه ساموهای انرژی که در  80آذر  8903اجرا شد ،دولت مملف شد تا طی پنج ساو
قیمت انواع سامو های انرژی و آب و خالدمات فاضالالب را باله سالاح قیمالتهالای واقعالی برسالاند.
همچنین در این قانون به دولت اجاز داد شد سداکثر نیمی از درآمد ساصو از افزایش قیمتها را
برای پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی باله خانوارهالا اختصالاص دهالد (قالانون هدفمنالدی یارانالههالا،
 .)8900در این راستا از ساو  8903-8938فق یمبار قیمت ساموهای انرژی افالزایش پیالدا کالرد و
دولتمردان برخالف قانون با این قضیه با استیاط برخورد کردند.
در ساوهای بعد از  8938و همزمان با روی کار آمدن دولت یازده و دوزاده (دولت فعلی)
موضوع افزایش قیمت انرژی لی رغ اینکه همیشه توس نحادهای ارائه کننالد خالدمات انالرژی
مارح بود ولی دولت به طور ضمنی مخالف کرد است .البتاله دولالت طالی ایالن مالدت ساله بالار بالا
1. Aggregate Demand
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افزایش قیمت برق موافقت کرد است .8با این وجود کارشناسان انرژی بر این باورنالد کاله افالزایش
قیمت سامو های انرژی درصورتی که متناس

با نرخ تورم نباشد ،کارساز نخواهد بالود .جالدوو()8

قیمت ساموهای انرژی در ساوهای  8903و  8938و درصد افزایش قیمت ساموهای انرژی را طی
میشود بعد از سیاست هدفمندی یارانهها و در ساو  8931لی رغ اینکه در ساو  8938نرخهالای
آزاد و سحمیهای وجود داشت ،نرخها یمسان شد و تنحا یک قیمت وجود دارد.
همانطور که مشاهد میشود طی دور ( 8903قبو هدفمندی یارانهها) الی  8931نرخ افزایش
قیمت اسمی سامو های انرژی بیشتر از نرخ تورم بود و میتوان گتت کاله طالی ایالن مالدت قیمالت
سقیقی سامو های انرژی نیز افزایش یافته است .شایان ذکر است که این به معنی واقعی شدن قیمت
انرژی و پوشش تمامی هزینههای تولید نیست.
جدول  .1قيمت اسمی حاملهاي انرژي و شاخص قيمت خردهفروشی کاالها و خدمات طی سالهاي 1933-1931
درصد افزایش
1933
قبل از

بعد

هدفمندي

ازهدفمند

یارانهها

یارانهها

()1

813/7

بنزین معمولی

بنزین سوپر

1931

1933-1931

سال

برق

1931

قيمت اسمی طی

()8

()8

آزاد

سهميه
113/5

1111

*1111

1111

7111

1511

*5111

1111

5111

3111

5111

1111

7111
7111
3111

آزاد
717/7
11111

18111

%
%135/37
% 311
%151
% 711
%188

 .8بار اوو در استند ساو  8938به میزان  81درصد ،بار دوم در استند  8939به میزان 88درصد برای مصارف خانگی و کشالاورزی و 88درصالد
برای سایر مصارف و با خر بار سوم در مرداد  8930به میزان  88درصد قیمت برق افزایش یافته است (وزارت نیرو.)8936 ،
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درصد افزایش
1933

()8

نيروگاه
سایر

()8

بخشها
نيروگاه
سایر

()8

بخشها
گاز مایع

()8

گازطبيعی

()9

قبل از

بعد

هدفمندي

ازهدفمند

یارانهها

یارانهها

سهميه

آزاد

آزاد

%

175

*1111

1111

1111

1511

% 313

53/571

9511

9511

9511

8111

%9137

 9511و

175

1511

91/719

*

8111

1511

9511

9111

%1713

8111

8111

1911

%1117

9511

9511

31/5

8111

933/9

1789/3

1789/3

811

711

()1811 4

911

%9175

3573

%8833

8135

% 381

شاخص قيمت
مصرفکننده (- )CPI

38/9

111

887/5

% 177/18

111=1931
 )1ریال /کيلوواتساعت (متوسط کل بخشها)،
 )8ریال /ليتر (در مورد گاز مایع ،قيمت مربوط به مصارف بخش خانگی در کپسولهاي  11کيلویی میباشد)،
 )9ریال /مترمكعب (متوسط کل بخشها و بدون در نظر گرفتن مبلغ آبونمان است)،
 )1متوسط تعرفه قيمت در  7ماهه گرم سال * .قيمت سهميه بندي
مأخذ :وزارت نیرو ،دفتر برنامهریزی و اقتصاد کالن برق و انرژی.8937 ،

 .2-2سیاستهای غیرقیمتی و اصالح الگوی مصرف انرژی
در این پهوهش ،منظور از سیاستهای غیرقیمتی هر ممانیسمی غیر از افالزایش قیمالت بالازاری
سامو های انرژی در جحت تحریک تقاضای مصرفکنند است .طرفداران سیاستهای غیرقیمتالی
اصالح الگوی مصرف انالرژی بالر ایالن قیالد انالد کاله توجاله صالرف باله ممانیسال بالازار در جحالت
صرفه جویی انرژی یا ناکارآمد است و یا اصال در این خصوص بازاری تشمیو نمالیشالود .بالر طبالق
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نفت سفيد

نفت کوره

1931

1933-1931

سال
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1931

قيمت اسمی طی
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قید طرفداران سیاستهای غیرقیمتی در مدیریت انرژی (به خصالوص در بخالش سالاختوسالاز و
مسمن) پدید شمست بازار 8اتتاق می افتد و دخالالت دولالت در ایالن امالر ضالروری اسالت .در ایالن
راسالتا ،طبالالق ادبیالات اقتصالالادی و نحادگراهالا ،لزومالالا همالوار بازارهالالا وجالود ندارنالالد ،بازارهالا خالالود
داشت منافع مورد انتظار از مشالارکت بخالش خصوصالی در بالازار فالراه شالود و ستالی نبایالد توقالع
مشارکت بخش خصوصی در بازار را داشت.
ریشههای ادبیالات بازارسالازی 8و طراسالی سالاز و کالار 9را مالیتالوان در کارهالای اقتصالاددانان
بزرگی ،چون :هرناندو دسوتو ،)8888( 1رونالد کوز 8368( 0و  )8338و جورج آکرلوف)8378( 6
جست و کرد .لذا پیشنحاد اساسی این شاخه از ادبیات اقتصادی این است کاله کاسالتیهالای موجالود
شناسایی و ساز و کارهایی طراسی شود تا مشارکت کنشگران خصوصی در بازار بیشالترین منالافع
را ای اد کند (ترابی و هممالاران .)8938 ،بنالابراین ،بالا توجاله باله مالوارد ذکالر شالد  ،وظیتالۀ دولالت
نحادسازی و بسترسازی برای بازار بحر وری انرژی و بازار مدیریت انرژی است .دولت میتوانالد بالا
وضع قوانین و مقررات خاص در بخش انرژی کشور به اصالح الگوی مصرف انرژی دسالت یابالد.
بخش مدۀ این قوانین کاله در کشالورهای دیگالر نیالز مالورد اسالتتاد قالرار مالیگیرنالد ،بارتنالد از:
 -8تأسی

نحادهای کارایی انرژی (مثو :ای اد بازار ا تبار بحر وری انرژی ،شرکتهالای خالدمات

انرژی ،و -8 ،) ....برنامههای ملی کارایی انرژی -9 ،ا ماو کدهای ساختمانی اجباری و اختیاری و
تحیۀ تأییدیه هالای سالاختمانی الزامالی -1 ،برچسال گالذاری اسالتانداردهای کالارایی بالرای وسالایو و
ت حیزات -0 ،یارانههای تشویقی و محركهای پولی -6 ،انتصاب مالدیر انالرژی در سالاختمانهالای
دولتی و وزارتخانهها -7 ،طرحهای محدودیت های مقداری سوخت (مانند :کارت سالوخت و،)....

1. Market Failure
2. Market Design
3. Mechanism Design
4. Hernando de Soto Polar
5. Ronald Coase
6. George A. Akerlof
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 -0طرح های ترافیک زوج و فرد خودرو در شالحرهای بالزر  -3 ،ت دیالد سالاختار در بالازارهالای
تولید ،انتقاو و توزیع ساموهای انرژی (برق ،فرآورد های نتتی و.)...
از سالالوی دیگالالر ،در ادبیالالات اقتصالالادی ،مالالدوهالالای اقتصادسالالن ی کالاله بالالرای پالالیشبینالالی رفتالالار
میتواند من ر به استنتاجات غل آمالاری و سیاسالتگذاری نادرسالت شالود .در ایالن راسالتا ،پیالدایش
شاخه جدید در اقتصاد به نام اقتصاد شناختی 8و اقتصاد رفتاری 8که قالنیت محق مصرفکننالد
را زیر س او میبرد ،ضرورت توجه سالایر وامالو مال ثر بالر رفتالار مصالرفکننالد همچالون باورهالا،
انگار ها و فرهن

را دوچندان میکند .رفتار مصرفکنند پیچید بود و به ندرت از تئوریهالای

تصمی گیری اقتصادی مرسوم (کالسیک) تبعیت میکند .در هنگام تصمی گیری ،مردم اغل

فمر

میکنند که آنحا تصمی های هوشمندانه میگیرند و به روشهایی رفتار میکنند کاله بالا ارزشهالا و
نیتهایشان خیلی مناقی و موافق هست .هر چند ،زندگی روزمر اثبات میکند که این امر ،غیر از
این اسالت .افالراد باله طالور روزمالر  ،از مالدو رفتالار انسالانی «انتخالاب قالیالی »9منحالرف مالیشالوند
(فریدریم  1و همماران8880 ،؛ نادری.)8938 ،
کاهنمن 0با ارائه سیست های شالناختی متتالاوت بالرای انسالان ،بسالیاری از الدم سالازگاریهالای
رفتاری با اصوو قالنیت متعارف اقتصاد را تبیین نمود .او با تقسی بندی سیست شالناختی انسالان باله
دو سیست شحودی و استد لی ،این گونه بیان میکند که ویهگی اصاللی یالک امالو اقتصالادی آن
نیست که هموار بر اساس استد و مو کند ،بلماله در غالال

اوقالات بالر اسالاس سیسالت شالناختی

شحودی مو میکند .سیست اوو بر اساس ادت مو کرد و بنالابراین ،اصالالح و نظالارت بالر آن

1. Cognitive Economics
2. Behavioural Economics
3. Rational Choice
4. Frederiks
5. Kahneman
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مشمو است .در مقابو ،ملمرد سیست دوم نسبتا منعاف و گذرا است .8همچنین در مورد واکنش
مصرفکنندگان به تغییرات متغیرهایی مثو قیمت (انرژی ،آب ،نان و ،) .....دو س او پیش میآید:
 .8چگونه اطال اتی که در ورای یک قیمت وجود دارد ،به سوز آگاهی مصرفکنند وارد میشود؟
تأمو در هریک از س اوهای فوق میتواند محقق و سیاستگذاران را در یافتن پرتتالوی بحیناله
از سیاستها برای اصالح الگوی مصرف انرژی یاری کند .پاسخ به این س ا ت از این جحت مح
هستند که تأثیرات متتاوتی را در سیاستگذاریهای انرژی خواهند داشت .برای مثاو گاهی تالش
برای جل

توجۀ مخاطبان نسبت به مشوقها ،بیشتر از افزایش مقدار مشوقها میتواند مال ثر باشالد.

پاسخ س او اوو در سوزۀ اقتصاد شناختی مالی گن الد و سال او دوم را بالا کمالک اقتصالاد رفتالاری و
شناختی میتوان پاسخ داد .بر طبق مدوهای اقتصاد شناختی ،ذهن انسانها در هنگام تصالمی گیالری
به دلیو قالنیت محدود شوند و مماشته ها دچار خاا شد و از نقاه بحینه دور میشالود (نالادری،
 .)8938دلیو دیگر طرفداران سیاستهای غیرقیمتی برای صرفهجویی انالرژی ،پالایین بالودن کشالش
قی متی تقاضای انرژی و در نتی ه ضروری بودن نحاد انرژی در سبد خانوارها میباشد .بنالابراین در
تخمین تابع تقاضای مصرفکنند هر چه قدر کشش قیمتی پایینتر باشد ،تأثیر سیاستهای قیمتالی
کاهش مییابد.
ضروری بودن نحاد انرژی در کنالار الواملی همچالون تنالوع اقلالی  ،تنالوع فرهنگالی (و شالناختی)
شحروندان و مساست جغرافیایی گسترد کشور ،ضرورت توجاله باله سیاسالتهالای غیرقیمتالی اصالالح
الگوی مصرف انرژی را دوچنالدان مالیکنالد .در سالالت کلالی و بالر طبالق ماالعالات ت ربالی مالیتالوان
سیاستها ی غیرقیمتی اصالح الگوی مصالرف انالرژی در پالنج گالرو اصاللی تقسالی بنالدی کالرد ،کاله
بارتند از -8 :نحادسازی و قانونگذاری -8 ،آموزش و آگا سازی انرژی -9 ،فرهن

سازی و ارتقالاء

سرمایه اجتما ی -1 ،کاهش تلتات و بازیافت انرژی -0 ،بحر برداری از انرژیهای نو و ت دیدپذیر.
 .8کاهنمن نحوۀ تصمی گیری فرد را با ساختار مغز مرتب میداند .قسمتی از مغز که قالنی و مالیال تالر مالو کالرد و
قسمتی که هی انی و اسساسی رفتار میکند (کاهنمن8889 ،؛ شلیتر.)9 :8888 ،
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 .3-2پیشینه پژوهشی
در این قسمت ابتدا ماالعات ت ربی مربوط به اثربخشی سیاست هدفمنالدی یاراناله سامالوهالای
انرژی (به نوان یک سیاسالت قیمتالی) مالرور مالیشالود ،سالپ

ماالعالات ت ربالی دربالار ضالرورت

جدول  .8خالصه مهمترین مطالعات تجربی مرتبط با اثربخشی سياست قيمتی هدفمندسازي یارانه حاملهاي انرژي
نویسندگان

جامعه آماري-
(دوره زمانی)

روش تخمين

خالصه نتایج کليدي
 عدم تغيير ترکيب مصرفی خانوارهاي شههري

احمدي و

خانوارهاي شهري

سيستم تقاضاي

همكاران

()1931-1933؛

تقریباً ایدهآل

()1939

1931-1938

()AIDS

در اثر اجراي سياستههاي قيمتهی و در نتيجهه
ضروري بودن اقالم،
 ضرورت اتخاذ سياستهاي حمایتی مكمهل را
براي جبهران کهاهش رفهاه مصهرفکننهدگان در
کنار سناریوهاي تند قيمتی،

بزازان و
همكاران
()1931

سيستم تقاضاي

کمتر از واحد بودن کشش قيمتی تقاضاي برق

تقریباً ایدهآل

و ضروري بهودن کهاالي بهرق بهراي خانوارههاي

خانوارهاي شهري و

( )AIDSو روش

شهري و روستایی،

روستایی

رگرسيونهاي به

 عدم کارایی سياسهت ههاي قيمتهی در حامهل

ظاهر نامرتبط

برق و ضرورت اتخاذ سياستهاي غيرقيمتهی در

()SUR

مورد این حامل،
ضرورت اتخاذ سياستهاي متفاوت با توجه بهه
مناطق شهري و روستایی و دهکههاي مختله

مرکز
پژوهشهاي

خانوارهاي شهري و

سيستم معادالت

مجلس

روستایی 1931-1937

همزمان

()1931

درآمدي جامعه،
عدم کارایی سياستهاي قيمتهی بهه خصهور در
مورد حاملهاي بنزین و گاز (به دليل وجود انحصار
در بخشهاي مختل اقتصادي (از جمله خودرو))،

خدابخشی
و کرمی
()1935

توليد بخشهاي
اقتصادي (کشاورزي،

تحليل داده-

صنعت و خدمات) ایران

ستانده

()1937-1931

 افههزایش توليههد بخههش کشههاورزي  ،کههاهش
توليد بخش صنعت و
 مبهم بودن توليد بخش خدمات
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نویسندگان

جامعه آماري-
(دوره زمانی)

خالصه نتایج کليدي

روش تخمين

 هدفمندسازي یارانه حامل هاي انهرژي ،سهبب
نعمتالهی
(،)1931

اجتماعی و الگوي

قيمههت کاالههها و خههدمات و کههاهش مصههرف

تعادل عمومی قابل

مصرفکنندگان میشود،

محاسبه

 انعطاف پذیري کم بنگاه هاي توليدي در مقابل
تغييرات قيمتی،

مأخذ :نتایج تحقیق

همچنین شریفآزاد و اسما یو نیا ( )8900در ماالعاله خالود باله ارزیالابی تالأثیر سیاسالتهالای
مدیریت تقاضا (قیمتی و غیرقیمتی) بر صرفه جالویی مصالرف انالرژی در کشالور بالا اسالتتاد از مالدو
یمپارچه انرژی پرداختند .نتایج مدو طراسی شد در این مقاله نشالاندهنالد آن اسالت کاله پتانسالیو
صرفهجویی با استتاد از سناریوی قیمتی در مقایسه با سناریوی غیرقیمتی به مرات
استتاد از ترکی

سیاست قیمتی (سرکت بسمت قیمتهای متناس

بیشتر است .امالا

بالا هزیناله نحالایی) و غیرقیمتالی

(استتاد از ابزارهای قانونی ،استانداردها ،مقررات و ) ...میتواند بسالته سیاسالتی مناسال تالری بالرای
کشور باشد .متوساللی و مزر تالی ( )8970نیالز در ماالعاله پالیشبینالی و تحلیالو سیاسالتی از تقاضالای
ساموهای انرژی در ایران با استتاد از مدوهای  Var ،Bvarو مدو  SBVARطی دور 8978-8976
پرداختند .بر طبق نتایج مدو  SBVARاز امتیاز مربوط به تحلیالو سیاسالتی برخالوردار اسالت .بالر ایالن
اساس تحلیو سیاستیصورت پذیرفته و این نتی ه ساصو گردید که سیاستهای غیرقیمتالی دارای
تأثیر بیشتری بر صرفهجویی و کاهش شدت انرژی است.
لباندیرا و همماران ( )8887در ماالعه خود با استتاد از روش فراتحلیو به بررسی کشالش قیمتالی
تقاضای انرژی بعد از ساو  8378پرداختند .بر طبق نتایج ،کشش قیمتی تقاضالای انالرژی در بلندمالدت
بزر تر از کوتا مدت بود که این با تغییر کا های انرژیبر در بلندمدت میسر میشود .همچنالین بالر
طبق نتایج سساست مصرفکنندگان نسبت به تغییرات قیمت سامو بنزین (ه در کوتالا مالدت و هال
بلندمدت) بیشتر بود در سالی که کشش قیمتی نتت کور و نتت ستید پایین میباشد.
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بروین و همماران )8880( 8در ماالعه خود با نوان به تأثیر سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی بالر
تقاضای انرژی بخش خانگی در بین کشورهای اتحادیه اروپا طی دور  8378-8880پرداختنالد .بالا
اسالالتتاد از مالالدو تعالالدیو جزئالالی ،روش خودرگرسالالیون بالالا وقتالالههالالای تالالوزیعی گسالالترد و روش
بلندمدت به این نتی ه رسیدند که سیاستهای غیرقیمتی از جمله کدهای ساختمان و پیشرفت فنالی
اهمیتی برابر ستی بیشتر از سیاستهای قیمتی در کاهش تقاضای انرژی دارند.
آندور و فل  )8880( 8در ماالعهای با نوان «اقتصاد رفتاری و صرفهجویی انالرژی  -بررسالی
سیسالالتماتیک مالالداخالت غیرقیمتالالی و تالالأثیرات لالالی آنحالالا» در فراتحلیلالالی  11ماالعالاله بالالینالمللالالی و
880تیمار را مورد بررسی قرار دادند .بر طبق یافتههای آنحا  1مداخله غیرقیمتی مقایساله اجتمالا ی،9
ابزارهای تعحد ،1هدفگذاری 0و برچسال زنالی 6دارای پتانسالیو بالالقو معنالادار در کالاهش مصالرف
انرژی خانوارها هستند ،اما انداز اثر هر کدام از آنحا به طور گسترد با هال تتالاوت دارد .بالر طبالق
یافتههای آنحا باید قبو از مداخالت سیاستی رفتاری در سوز صرفهجویی انرژی باید میزان تأثیرات
مداخالت ارزیابی شود.
بالالالش 7و هممالالاران ( )8887در ماالعالاله خالالود بالاله بررسالالی تعامالالو بالالین قالنیالالت محالالدود
مصرفکنندگان ،ساح سواد انرژی و سواد سرمایهگذاری و نحو نمایش اطال ات انرژی بر روی
وسایو و ت حیزات انرژیبر خانگی در بین نمونههای  077 ،009و  8970خانواری از سه مناقه مح
شحری سوئی

پرداختند .بدین منظور آنحا از مدو و تخمینزن دوجانبه پروبیت استتاد کردند .بالر

طبالالق نتالالایج -8 :شالالرط زم رسالالیدن بالاله سالالداکثر کالالارایی انالالرژی ،تصالالمی گیالالری قالنالالی اسالالت،
 -8مصرفکنندگان با قالنیت محدود ،هنگام خرید وسالایو انالرژیبالر از مماشالتههالا و الگوهالای
1. Broin et al.
2. Andor and Fels
3. Social Comparison
4. Commitment Devices
5. Goal Setting
6. Labeling
7. Blasch et al.
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غیراسالالتاندارد بحالالر مالالیگیرنالالد -9 ،سالالاح بالالا ی سالالواد انالالرژی و سالالواد سالالرمایهگالالذاری من الالر بالاله
تصمی گیری مناقی و درست مصرف کردن انرژی میشود -1 ،نمایش اطال الات انالرژی بالر روی
وسایو و ت حیزات خانگی به صورت مقادیر پولی ب ای مقادیر کمی انرژی (فیزیک پایه) ،اممالان
آسنسیو و دلماس )8880( 8در ماالعه خود با نوان انگیز های غیرقیمتی و صرفهجویی انرژی
به بررسی تأثیر آگاهیهای زیستمحیای و بحداشتی (بالر پایاله سالالمت) بالر رفتالار مصالرفی انالرژی
شحروندان به کمک روش آزمایش تصادفی کنترو شالد  8در ایالا ت متحالد پرداختنالد .در مالدت
0ما آنحا دریافتند که اطال ات زیستمحیای و بحداشتی (مربوط به سالمت) بحتر از آگالاهیهالای
صرفه جویی پالولی انالرژی در کالاهش مصالرف انالرژی شالحروندان مالو مالیکنالد .همچنالین میالزان
صرفهجویی انرژی در بین خانوارهای دارای فرزند بیشتر برآورد شد.
بر طبق شوا هد نموداری و ماالعات ت ربی سیاسالت هدفمنالدی یاراناله سامالوهالای انالرژی (باله
نوان یک سیاست قیمتی) به د یلی همچون ک کشش بالودن تقاضالای انالرژی باله دلیالو ضالروری
بودن آن در سبد کالیی خانوار ،انرژیمحور بالودن سالاختار صالنایع کشالور ،تمنولالوژی فرسالود و
دست چندم کارخانهها ،ا ماو تحری هالای متعالدد بالر ورود تمنولالوژی باله داخالو کشالور ،ضالعف
مدیریتی و فرهنگالی در جحالت اصالالح الگالوی مصالرف انالرژی در کشالور و الدم اجمالاع سیاسالی
اثربخشی چندانی نداشته است و اجرای سیاستهای غیرقیمتی یک ضرورت است .از سالوی دیگالر
به باور نگارندگان این پهوهش یمی از د یو دم موفقیت سیاسالت هدفمنالدی یاراناله سامالوهالای
انرژی گسترد بودن سازمان فضایی /جغرافیایی کشور و متتاوت بودن کششهای قیمتالی تقاضالای
انرژی در استانهای مختلف است .بدین معنی که نمیتوان از یک سیاست واسد و مشالابه را بالرای
تمامی استانها استتاد کرد و از سوی دیگر با توجه به محدودیت منابع مالی دولالت و سالازمانهالا،
ضروری است بین استانهای کشور اولویتبندی شد و استانهای هدف شناسایی شالوند .بنالابراین
در ادامه سعی میشود با استتاد از تمنیک اقتصادسالن ی داد هالای تالابلویی و روشهالای میالانگین
1. Asensio and Delmas
2. Randomized Controlled Trial
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گروهی کششهای قیمتی محالق تقاضالای انالرژی در اسالتانهالای کشالور بالرآورد شالد و سالپ
استنتاج و استنباط آماری در خصوص اجرای سیاستهای غیرقیمتی صورت گیرد.

 .3روششناسی و مدل اقتصادسنجی پژوهش

بررسی قرار میگیرد .استتاد از این الگو مزایای متعددی دارد که میتوان به افزایش کارایی نتایج
تخمین به دلیو استتاد از اطال ات بیشتر و متنوع تر و نیز جامعیت نتایج تحلیو به دلیو توانایی ایالن
الگو در آثار داد های مقاعی در کنار داد های سری زمانی اشار نمود .لذا نتایج تحلیالو از تتسالیر
صرف داد های مقاعی و یا سری زمانی کاملتر و جامعتالر اسالت .همچنالین باله خالاطر ویهگالیهالای
خاص هر کشور (یا استان) شدت تأثیرگذاری متغیرهای توضیحی بر متغیر وابسته در هر گالرو (یالا
کشور) موجود در پانو یمسان نیست .در این راستا ،تخمینزنهای پانلی با ضرای

شالی

نالاهمگن

جایگا مناسبی در کارهای ت ربی پیدا کرد اند؛ چرا که با واقعیالتهالای اقتصالادی بیشالتر سالازگار
هستند (ابرهارت و تیو8888 ،8؛ کوکلی و همماران.)8886 ،8
یک تتاوت مد بین مدوهالایی بالا ضالرای
مدوهایی با ضرای

شی

ناهمگن (

,

شالی

همگالن (

)و

,

) وجالود دارد .اگالر فرضالیه ضالرای

شالی

همگالن

پذیرفته شود ،این مدوها را میتوان توس تمنیک های رگرسالیون پالانلی مرسالوم ماننالد رگرسالیون
ت

معیی ( ،)POOLاثرات ثابت و تصادفی (RE

 ،)FE,سداقو مربعات پویا ( )DOLSو گشالتاورهای

تعمی یافته ( 9)GMMسیستمی و تتاضلی تخمین زد .اما مدوهایی با ضرای
تخمینزنند های میانگین گروهی ( 1)MGپسران و اسمی

شی

نالاهمگن توسال

( ،)8330تخمینزن میانگین گروهالی بالا

اثرات همبسالته مشالترك ( 0)CCEMGپسالران ( )8886و تخمالینزن میالانگین گروهالی تعمالی یافتاله

1. Eberhardt and Teal
2. Coakley et al.
3. Generalized Method of Moments
)4. Mean Group Estimator (MG
5. Common Correlated Effects Mean Group
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( 8)AMGقابو تخمین هستند .تمامی تخمینزن های میالانگین گروهالی از دو قا الد کلالی باله شالرح
مقابو تبعیت میکنند :الف) برای هر گرو موجالود در پانالو تخمالین منحصالر باله فالردی را بالرآورد
میکنند .ب) از ضرای

هر گرو به منظور دستیابی به ضری

تصریح مومی زیر را در نظر گرفته میشود؛

()8
()8
()9
که در آن yit ،و  xitبه ترتیال
مشاهد ،

و

متغیالر وابسالته و متغیالر توضالیحی (قابالو مشالاهد ) ،uit ،جالزء غیرقابالو

جزء اخالو تصادفی (نوفه ستید) میباشد .مقالادیر غیرقابالو مشالاهد مدلسالازی

شد در راباه ( )8شامو یک جزء اثرات ثابت (

) که ناهمگونی بین گروهی را انداز میگیالرد

که در طی زمان متغیر نمیباشند .به بارت دیگر

ویهگیهای غیرملموس خالاص هالر مقاالع یالا

استان را مدلسازی میکند که در طی زمان ثابت بود ولی در بین استانها یا گرو ها فرق مالیکنالد.
جزء دیگر نیز شامو امو مشترك  ftمی باشد که ناهمگونی متغیر و وابستگی مقاعالی را مدلسالازی
میکند و

شدت آن را نشان مالیدهالد .نالاهمگونی متغیالر 8در واقالع وامالو غیرقابالو مشالاهد ای

هستند که در طی زمان و در بین گرو ها (کشورها) متغیر مالیباشالند و متغیالر وابسالته را تحالتتالأثیر
قرارمیدهند .وابستگی مقاعی 9نیز در نتی ه شوكهای مشترك متغیر 1غیرقابالو مشالاهد مالیباشالد
که هر مقاع را جداگانه تحتتأثیر قرار میدهند.
مشاهد

نیالز بیالانگر الواملی اسالت کاله مقالادیر قابالو

را تحتتأثیر قرار میدهد و متتاوت از میباشالد و

شالدت آن را نشالان مالیدهالد

(ابرهارت .)68 :8888 ،بسته به شرای تخمینزنهای زیر مارح میشوند:

)1. Augmented Mean Group estimator (AMG
2

. Time-Variant Heterogeneity
. Cross-Sectional Dependence
4
. Time-Variant
3
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( :)8330در روش میالانگین گروهالی فقال رابااله()8

برآورد میشالود .روش  MGبالا بالهکالار گیالری رگرسالیون ت معیالی ( )POOLبالرای هریالک از
کشورها ،ضرای

شی

خاص هر یالک از کشالورها را تخمالین زد و سالپ

خاص پانو را برآورد میکند .زم به ذکر است که روش  MGبالرای

مقاطع و ابعاد زمانی بزر تر سازگار میباشد .روش  MGوامو مشترك را کاله مممالن اسالت
در بین کشورها وجود داشته باشد را در تخمین ضرای

شی

وارد میکند .وامو مشالترك در

واقع اثرات خاص زمانی هستند که در بین تمامی کشورها /بخشها مشترك هستند .بالرای مثالاو
نوسانات قیمت انرژی جحانی ،تغییرات تمنولوژیمی و چرخههای ت اری جحالانی همگالی جالزو
وامو مشترك بین کشورها میباشد.
الالال تخمالالینزن میالالانگین گروهالالی بالالا اثالالرات همبسالالته مشالالترك ( )CCEMGپسالالران ( :)8886تخمالالینزن
 CCEMGراباههای  8الی  9را بالهطالور همزمالان بالرآورد مالیکنالد .تخمالینزن  CCEMGپسالران
( )8886وابستگی مقاعی و ناهمگونی ضرای شالی را مالدوسالازی کالرد و در تخمالین ضالرای
لحاظ میکند .وابستگی مقاعی با محاسبه میانگینهای مقاعالی متغیالر وابسالته و متغیرهالای مسالتقو
مدلسازی میشود .در واقع این میانگینهای مقاعی وامالو مشالترك غیرقابالو مشالاهد را توضالیح
میدهند که میتوانند غیرخای و یا نامانا باشالند .در روش

هماننالد روش

باله منظالور

تخمین ضرای شی کلی پانو از ضرای شی ا ضای پانو (کشورها یا گرو ها) میالانگینگیالری
میشود .شایان ذکر است کاله وجالود امالو

در معالاد ت ( )8و ( )9با الد مشالمو درونزایالی

میشود که تخمینزنهای  CCEMGو  AMGاین مشمو را برطرف میکند (پسران.)8886 ،
ال تخمینزن میانگین گروهی تعمی یافته ( :)AMGتخمینزن ناهمگن دیگر

میباشالد کاله در

واقع یک تخمینزن جایگزین برای  CCEMGمیباشد با ایالن تتالاوت کاله وامالو مشالترك در
روش  CCEMGبه نوان جمالت تصادفی (نویز) بحساب میآیند در سالی که در روش
وامو مشترك دارای پروسه های پویای مشترك هستند که به مقادیر واقعی خود بستگی دارنالد
(ابرهارت و تیو.)8888 ،
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با نایت به مواد فوق در این پهوهش تابع تقاضای (مصرف) انرژی استانهای کشور براسالاس
راباه زیر تصریح میشود:8
()1
 :لگاریت طبیعی مصرف انرژی استانهای کشور (بالر سسال

بشالمه نتالت خالام) ،در ایالن

پهوهش برای دستیابی به آمار مصرف انرژی در استانهای کشور طی باز زمالانی ،8973-8931
بالالا اسالالتتاد از ضالالرای

تبالالدیو انالالرژی ،انالالرژی ساصالالو از سامالالوهالالای مختلالالف انالالرژی (شالالامو

فرآورد های نتتی ،گاز و برق) را به واسد بشالمه نتالت خالام تبالدیو کالرد و و رقال ساصالو را
به نوان شاخص مصرف انرژی بهکار رفته است (آمار مصرف ساموهای انرژی از ترازنامههای
انرژی ساوهای مختلف اخذ شد است).
 :لگاریت طبیعی تولید ناخالص داخلی استانها (برسس میلیارد ریاو به قیمت ثابت ،)8938
(آمار تولید ناخالص داخلی استانها از سسابهای مناقهای مرکز آمار ایران اخذ شد است).
 :بیانگر لگاریت طبیعی شاخص قیمت انرژی (میانگین وزنی شالاخص قیمالت سامالوهالای
انرژی استانها به قیمت ثابت ساو  .)8938در این پهوهش شاخص قیمت انرژی از جمالع وزنالی
قیمت ساموهای انرژیزا (گاز طبیعی ،برق ،بنزین ،نتت گاز ،نتت کور  ،نتت ستید ،گاز مایع)
بهدست آمد است .راباه محاسبه شاخص قیمت انرژی به صورت راباه زیر است:
]

()0
که در آن c ،و  iبترتی
برسس

∑

[ ∑

نشانگر ساموهای انرژی و استانها،

مقدار مصالرف سامالوهالای انالرژی

بشمه نتت خام ، ،قیمت ساموهای انرژی (بر سس

ریاو بر بشمه نتالت خالام باله قیمالت

ثابت ساو  )8938و شاخص قیمت کلی انرژی استان میباشد .همانطالور کاله مشالاهد مالیشالود
شاخص قیمت انرژی برای هر استان متتاوت بود و نسبت به وزن سامو مصرفی تعدیو میشود.
 .8این راباه از ماالعات ت ربی ین و همماران ( ،)8880ماررو و همماران ( )8888و جالیی و همماران ( )8938گرفتاله
شد است.
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 :لگاریت طبیعی نیاز به گرمایش و سرمایش در استانهای کشور (بالر سسال

درجاله-روز)،

در بیشتر تحقیقات ت ربی متغیر دما به صورت درجه نیاز به گرمایش ( 8)HDDو درجه نیالاز باله
سرمایش ( 8)CDDوارد مدو میشود .متغیرهای نیاز به سرمایش و گرمایش باله صالورت روابال
()6

∑

()7

∑

()0

T=HDD+CDD

که در آن  Tبیانگر دمای روزاناله یالا متوسال دمالای سالالیانه،
میباشند که بهترتی

و

بیالانگر دمالای آسالتانه و پایاله

برابرند با  80و  88درجه سلیسیوس .آمالار مربالوط باله میالانگین دمالای سالالیانه

استانها و نیاز به گرمایش و سرمایش از سازمان هواشناشی کو کشور اخذ شد است.
نیز بیانگر اثرات خاص استانی و

بیالانگر جالزء اخالالو بالرای مدلسالازی شالوكهالا و اثالر

متغیرهای لحاظ نشد در مدو میباشد .همچنین باتوجه به اینکه از لگالاریت طبیعالی متغیرهالا بالرای
مدلسازی استتاد شد  ،ضرای

بیانگر کشش خواهند بود .راباه ( )1توس تخمینزنهای میانگین

گروهی ه به صورت ایستا و ه به صورت پویا قابو برآورد میباشد .شرط زم برای برآورد پویا
بزر

بودن بعد زمان از بعد مقاع میباشد ،در غیر این صورت باید بهصورت ایسالتا بالرآورد شالود

(پسران و همماران .)8330 ،با توجه به اینکه در این پهوهش بعالد ممالانی شالامو  80اسالتان و بعالد
زمانی شامو  86ساو است ،راباه فوقالذکر به صورت ایستا برآورد خواهد شد.

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4آمار توصیفی و آزمونهای تشخیصی
در این قسمت ،ابتدا برخی آمار های توصیتی متغیرهالای پالهوهش ارائاله مالیشالود .جالدوو()9
برخی از محمترین آمار های توصیتی متغیرهای پهوهش را نشان میدهالد .همالانطالور کاله مشالاهد
1. Heating Degree Day
2. Cooling Degree Day
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میشود ،سا نه طی دور  8973-8931به طور متوس استانهای کشالور  10/0میلیالون بشالمه نتالت
خام انرژی تقاضا کرد اند که با ترین مقدار  818میلیون بشمه ازآن استان تحران میباشد .کمترین
مصرف انرژی نیز مربوط به استان کحگیلویه و بویراسمد با  8/980701میلیالون بشالمه معالادو نتالت
میزان تولید ناخالص داخلی مربوط به استان ایالالم اسالت .همچنالین طالی ایالن دور سالا نه باله طالور
متوس استانهای کشالور  8001/93درجاله در  81سالا ت شالبانهروز نیالاز باله گرمالایش و سالرمایش
داشالالتهانالالد .بالالا ترین نیالالاز بالاله گرمالالایش و سالالرمایش مربالالوط بالاله اسالالتان اردبیالالو بالالود کالاله برابالالر
 9091درجه -روز است که همگی نیاز به گرمایش بود است .کمترین میالزان نیالاز باله گرمالایش و
سالالرمایش بالالین اسالالتانهالالای کشالالور بالالا  8007درجالاله -روز مربالالوط بالاله اسالالتان مازنالالدران اسالالت کالاله
 8809درجه-روز آن نیاز به گرمایش و  091درجه-روز آن نیاز به سرمایش میباشد.
جدول  .9مهمترین آمارههاي توصيفی متغيرهاي پژوهش
متغير

تعداد

ميانگين

انحراف معيار

کمينه

بيشينه

مصرف انرژي( -ميليون بشكه نفت خام)

113

15/3

17/1

8/915751

811

113

173731/8

31179/81

11971/9

579157

113

177111

875111

17511

1771111

113

8551/93

973/7871

1537

9591

شاخص قيمت انرژي( -ریال بشكه نفت
خام به قيمت ثابت )1931
توليد ناخالص داخلی( -ميليارد ریال به
قيمت ثابت )1931
نياز به گرمایش و سرمایش( -درجه-روز)
مأخذ :نتایج تحقیق

از سوی دیگر در رگرسیون های کالسیک فرض بر این است که جمالت اخالالو بالا همالدیگر
وابستگی نداشته باشند ،درسالی که در ماالعالات مناقالهای و بالینکشالور وجالود وابسالتگی مقاعالی
مرسوم است (وستر ند و اجرتون .8)8880 ،در ادامه وجود وابستگی مقاعی جمالت اخالو توس
آزمون همبستگی مقاعی پسران ( )8881بررسی میشود.

1. Westerlund & Edgerton
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جدول  .1نتایج آزمون همبستگی مقطعی جمالت اخالل پسران ()8111
فرضيه صفر

آماره

ارزش احتمال ()PV

عدم وجود وابستگی مقطعی جمالت اخالل

51/987

*** 1/111

*** :بیانگر معنیداری در ساح یک درصد : .بیانگر معنیداری در ساح پنج درصد.
* :بیانگر معنیداری در ساح  88درصد.

بر طبق نتایج جدوو ( )1فرض صتر دم وجود همبستگی مقاعی جمالالت اخالالو رد شالد و
وجود وابستگی مقاعی تأیید میشود .بنابراین زم است که همبستگی مقاعی مدلسازی شد و اثر
آن رفع شود .تخمینزن  AMGهمبستگی مقاعی را با محاسبه فرآیندهای پویای مشالترك و لحالاظ
آن در مدو تصریحی ،مدلسازی میکند.8
 .2-4تخمین مدل اقتصادسنجی
جدوو ( )0نتایج تخمین مدو اقتصادسن ی پهوهش را توس تخمین زن میانگین گروهی
تعمی یافته ( )AMGنشان می دهالد .همالان طالور کاله مشالاهد مالی شالود المالت کلیاله ضالرای
میانگین گیری شد سازگار با مبانی نظری بود و از لحاظ آمالاری نیالز در سالاح یالک درصالد
معنی دار می باشند .بر طبالق نتالایج درصالورت افالزایش یالک درصال دی تولیالد ناخالالص داخلالی
استان ها ،تقاضای انرژی استان ها به طور متوس به انداز  8/837درصد افزایش خواهد یافالت
(کشش درآمدی) .کشش تقاضای جمعی انرژی استان ها نسبت به متغیر اقلی ( نیاز به گرمایش
و سرمایش) برابر  8/837بالرآورد شالد ،ایالن بالدین معنالی اسالت کاله درصالورت افالزایش یالک
درصدی متغیر نیاز به گرمایش و سرمایش تقاضای انرژی استان ها به طالور متوسال باله انالداز
 8/837درصد افزایش خواهد یافت .همان طور که اشالار شالد ایالن کشالش هالا میالانگین گیالری
شد اند و بدون شک بین استان ها متتاوت خواهند بود.
 .8شایان ذکر است که در این پهوهش با توجه به کوچک بودن بعد زمانی از بعد مقاع ،آزمون ریشهواسد ان ام نشد است.
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جدول  .7نتایج تخمين تخمين مدل اقتصادسنجی پژوهش
توسط تخمينزن پانلی  - AMGمتغير وابسته لگاریتم طبيعی تقاضاي انرژي
متغيرهاي توضيحی

ضرایب

ارزش احتمال

انحراف معيار

آماره z

lny

1/1377

1/18735

7/17

***1/111

lnep

-1/3853

1/1933

-89/77

***1/111

lnT

1/1377

1/1917

9/13

*** 1/111

R_c

1/3988

1/1931

89/33

***1/111

( _consعرض از مبدأ)

89/915

1/5187

15/17

***1/111

757/91

-

-

***1/111

کل رگرسيون)
مأخذ :نتایج تحقیق
نمته ** ،*** :و * به ترتی

بیانگر معنیداری در ساح  0 ،8و  88درصد مالیباشالد :R_c .بیالانگر فرآینالدهای پویالای

مشترك میباشد که تقاضای انرژی استانها را تحتتأثیر قرار میدهد .کششها و ضرای به تتمیک هر مقاع (استان)
به منظور صرفه جویی در صتحات مقاله ،باله صالورت نمالودار ارائاله مالیشالوند .همچنالین توضالیحات اضالافی و خروجالی
نرمافزار در صورت درخواست از نویسند مسئوو قابو ارائه میباشد.

بر طبق نتایج میانگین کشش متوس قیمتی تقاضای انرژی در بین اسالتانهالای کشالور -8/380
بود (ک تر از واسد) و این بدین معنی است که درصورت افزایش یک درصالدی شالاخص قیمالت
انرژی ،تقاضای انرژی استانهای کشور به طور متوسال باله انالداز  -8/38درصالد کالاهش خواهالد
یافت .همانطور که گتته شد این کشش به صورت میانگینگیری شد میباشالد کاله بالرای تحلیالو
دقیقتر و پاسخگویی به س او پهوهش ضروری است به تتمیک استانها مورد بررسی قالرار گیالرد.
نمودار ( )8رتبهبندی استانهای کشور را براساس کشش قیمتی محالق تقاضالای انالرژی طالی دور
 8973-8931نشان میدهد .همانطور که مشاهد میشود المت تمامی کششهای قیمتی محالق
تقاضای انرژی استانها موافق و سازگار با مبانی نظری بود و منتی هستند.
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بر طبق نمودار ( )8کششهای قیمتالی بالین  8/97تالا  8/98نوسالان داشالته و کمتالرین قالدرمالق
کشش قیمتی مربوط به استان ق و بیشترین کشش قیمتی مربالوط باله اسالتان بوشالحر اسالت .بنالابراین
نسبت بیش ترین کشش قیمتی به کمترین کشش در بین استانها بیش از  9/0برابر است و این محال
میباشد .از بین  80استان تحت بررسی فق  88استان دارای کشش قیمتی با تر از واسد بود اند و
با ترین کشش قیمتی نیز بترتی

ازآن استانهای بوشحر ،هرمزگان ،کحگیلویه و بویراسمد ،زن الان

و کردستان است .دو استان بوشحر و هرمزگان مرزی بود و شواهد فراوانی وجود دارد کاله قاچالاق
سوخت در آنحا وجود دارد ،بنابراین انتظار برآن است که با افزایش قیمت انالرژی تقاضالای انالرژی
آنحا بیشتر تحتتأثیر قرار گیرد .در مقابو  87استان نیز دارای کشش قیمتی واسد و کمتالر از واسالد
بود اند و کمترین کشش قیمتی محق مصرف انرژی نیز مربوط به استانهای ق  ،قزوین ،همالدان،
تحران ،گیالن ،کرمان است.

نمودار  .1رتبهبندي استانهاي کشور از لحاظ شدت قيمتی محض مصرف انرژي طی دوره  1973-1931برآورد
شده توسط تخمينزن . AMGنكته :استان البرز در استان تهران و استانهاي خراسان جنوبی و شمالی در استان
خراسان رضوي ادغام شدهاند.
مأخذ :نتایج تحقیق (کششها تا دو رق ا شار گرد شد اند).
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نمودار ( )8پیامدهای سیاستی قابو توجحی از جحت اجالرای سیاسالتهالای قیمتالی و غیرقیمتالی
میتواند داشته باشد .یک استراتهی بر طبق نمودار فوق این است کاله در اسالتانهالا بالا کشالشهالای
قیمتی محق تقاضای انرژی پایینتر ،اجرای سیاستهای غیرقیمتی با شدت بیشتری پیگیری شالود.
و )....در اجرای سیاستهای مدیریت انرژی در کو کشور و استانها میباشد ،کاله درایالنصالورت
کارایی سیاستگذاری ارتقاء مییابد .در ادامه به منظور بررسی دقیقتر کششهای قیمتی تقاضالای
انرژی استانهای کشور بر روی نقشه ( )8ترسی شد اند.
همانطور که مشاهد میشود نو ی خودهمبستگی فضایی مثبت 8بین استانهالا در مالورد کشالش
قیمتی تقاضای انرژی وجود دارد؛ بدین معنی که استانها با کشش قیمتی تقاضای انالرژی بالا توسال
استانها با کشش قیمتی تقاضای انرژی بالا اساطاله شالد انالد و بالر م

(اسالتانهالا بالا کشالش قیمتالی

تقاضای انرژی پایین توس استانها با کشش قیمتی پایین اساطه شد انالد) .بالرای مثالاو کشالش قیمتالی
تقاضای انرژی استانهای واقع در شماو غرب (آذ .شرقی و غربالی و اردبیالو) مشالابه همالدیگر بالود و
استانهای نزدیک تحران کشش قیمتی مشابحی دارند .در ادبیات اقتصاد جغرافیایی و اقتصالاد مناقالهای
این وابستگی فضایی مختلتالی از جملاله اقلالی  ،فرهنال

مشالابه ،سالرریز رشالد اقتصالادی ،ت الارت و...

بهوجود میآید .استانهای مرزی (به ویه استانهای جنوب غربی) نیز به سب وجود قاچالاق سالوخت
(بوشحر ،هرمزگان ،سیستان و بلوچستان و )...به طور متوس دارای کشش قیمتالی بالا تری هسالتند (در
مقابو تغییرات قیمت انرژی ،تغییرات تقاضای انرژی این استانها بیشتر تحتتأثیر قرار میگیرد).

1

. Positive Spatial Autocorrelation
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مأخذ :نتایج تحقيق (ترسيم شده توسط نرمافزار جئودا).

در ادامه به منظور استحمام نتایج وجود وابستگی فضایی مثبت کشش قیمتی تقاضالای انالرژی،
آمار آزمون وابستگی فضایی موران –آی 8محاسبه شد و فرضیه وابستگی فضایی آزمون میشود.
فرضیه صتر در آزمون مالوران–آی خودهمبسالتگی فضالایی صالتر یالا اسالتقالو فضالایی هالر یالک از
متغیرهای تحت بررسی در واسدهای ممانی مختلف میباشد (بحبودی و همماران .)8887 ،8بر طبق
نتایج آزمون وابستگی فضالایی مالوران ،مقالدار آمالار مثبالت بالود ( )8/883و در سالاح معنالیداری
0درصد معنادار میباشد .بنابراین فرضیه وابستگی فضایی کشش قیمتی تقاضای انالرژی اسالتانهالای
کشور مورد تأیید قرار گرفته و رد نمیشود.

1. Moran's I
2. Behboudi et al. 2017
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جدول  .7نتيجه آزمون وابستگی فضایی موران براي کشش قيمتی تقاضاي انرژي
متغير

Moran's I

)E (I

)sd (I

آمارهZ

p-value

کشش قيمتی تقاضاي انرژي استانها

1/113

-1/197

1/139

1/759

** 1/11

مأخذ :نتایج تحقیق نمته ** ،*** :و * به ترتی

بیانگر معنیداری در ساح  0 ،8و  88درصد میباشد .

یک قانون محسوب میشود؛ چرا که اسالتانهالا (کشالورها) از طریالق کانالاوهالای مختلالف از جملاله
ت ارت ،جذب تمنولوژی و نحادها (رسمی و غیررسمی) باه ارتباط دارند .شواهد فروانی وجالود
دارد که سساسیت استانها نسبت به تغییرات قیمت انرژی دارای وابستگی فضایی بود و استانهای
م اور به طور متوس رفتار مشابحی را از خود نشان میدهند .شناسایی رفتاراستانها در واکنش باله
تغییرات قیمت انرژی میتواند پیامدهای قابو توجحی از نظر ا ماو سیاستهالای منصالتانه قیمتالی و
بویه غیرقیمتی داشته باشد .در این راستا ،یک سیاسالت محال غیرقیمتالی سیاسالتگالذاری اسالتانی و
مناقه ای در جحت مدیریت مصرف انرژی در بین استانهالای کشالور اسالت کاله ایالن محال مسالتلزم
نحادسازی و قانونگذاری است.

 .5جمعبندی و نتیجهگیری
برآورد و تحلیو کشش های قیمتی تقاضای انرژی یمی از مباسالد محال در بررسالی اثربخشالی
سیاستهای قیمتی اصالح الگوی مصرف انرژی و پیگیالری سیاسالتهالا و اهالداف زیسالتمحیاالی
میباشد .در این راستا ،پایین بودن کششهای قیمتی تقاضای انرژی ضرورت ا مالاو سیاسالتهالای
غیرقیمتی برای تغییر رفتار مصرفکنند و تحریک صرفهجویی انرژی را بیشالتر مالیکنالد .همچنالین
شواهد فراوانی وجود دارد که در اقتصاد ایران به جحت گسالترد بالودن تنالوع جغرافیالایی و وجالود
استانها با ویهگیهای منحصربهفرد ،سیاست تمرکزگرایی و مدیریت واسد کارایی زم را نالدارد.
این موضوع در بحد مدیریت انرژی و صرفهجویی انرژی بالیش از پالیش محال مالیشالود؛ چالرا کاله
استانهای کشور از لحاظ فرهن

 ،ساختار اقتصادی ،اقلی و مساست بالا یمالدیگر متتالاوت بالود و

این نیز با د میشود ،پاسخگویی و سساسیت آنحا به متغیرهایی مثو قیمت انالرژی متتالاوت باشالد.
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بنابراین اینکه شدت سیاستهای قیمتی و غیرقیمتی اصالح الگالوی مصالرف انالرژی در هالر اسالتان
چگونه باشد ،میتواند از طریق محاسبه کشش قیمتی محق تقاضای انرژی بهدست آید.
در این ماالعه ضمن مرور مبانی نظری سیاسالتهالای قیمتالی و غیرقیمتالی ،کشالشهالای قیمتالی
کو کشور و به تتمیک استانهالا طالی دور  8973-8931بالرآورد شالدند .بالرای دسالتیابی باله آمالار
تقاضای انرژی استانها ،با استتاد از ضرای

تبدیو انرژی ،انالرژی ساصالو از سامالوهالای مختلالف

انرژی (شامو فرآورد های نتتی ،گاز و برق) به واسد بشمه نتت خام تبدیو شد و رق ساصالو را
به نوان شاخص کلی مصرف انرژی برای هر استان بهکار گرفته شد .همچنین شاخص کالو قیمالت
انرژی نیز در این پهوهش به صورت وزنی محاسبه شد و در آن وزن بارت است از سالح سامالو
در سبد انرژی مصرفی استان .بر طبق نتایج متوسال کشالش قیمتالی تقاضالای انالرژی در اسالتانهالای
کشور کوچکتر از  8بود و ساکی از این مح است که انرژی در سبد مصرفی استانهالای کشالور
کا ی ضروری است .به تتمیک استانها نیز قدرمالق کششهای قیمتی بین  8/97تا  8/98نوسالان
داشته و کمترین قدرمالق کشش قیمتی مربوط به استان ق و بیشترین کشش قیمتی مربوط به استان
بوشحر است.
بنابراین نسبت بیشترین کشش قیمتی به کمترین کشش در بالین اسالتانهالا بالیش از  9/0برابالر
است و این مح ساکی تتاوت قابو توجه کشالش قیمتالی تقاضالای انالرژی و سساسالت اسالتانهالا باله
تغییرات قیمت انرژی میباشد .از بین  80استان تحت بررسی فقال  88اسالتان دارای کشالش قیمتالی
با تر از واسد بود اند و با ترین کشالش قیمتالی نیالز بترتیال

ازآن اسالتانهالای بوشالحر ،هرمزگالان،

کحگیلویه و بویراسمد ،زن ان و کردستان است .دو استان بوشحر و هرمزگان مرزی بود و شالواهد
فراوانی وجود دارد که قاچاق سوخت در آنحا وجود دارد ،بنابراین انتظار برآن است که با افالزایش
قیمت انرژی تقاضای انرژی آنحا بیشتر تحتتأثیر قرار گیرد .در مقابو  86اسالتان نیالز دارای کشالش
قیمتی واسد و کمتر از واسد بود اند و کمترین کشش قیمتی محق مصرف انرژی نیالز مربالوط باله
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استانهای ق  ،قزوین ،همدان ،تحران ،گیالن ،کرمان است .بر طبق ویزیولیشین( 8مصورسالازی داد
بر روی نقشه) و آزمون موران-آی نیز وجود وابسالتگی فضالایی بالین کشالشهالای قیمتالی تقاضالای
انرژی در بین استانهای کشور نیز تأیید شد.

نتایج ساصو از این پهوهش ارتباط مستقی با تصمی گیالریهالای سیاسالتی در رابااله بالا مالدیریت
انرژی در استانهای کشور دارد .طبق نتایج این پهوهش و تحلیوهای صورت گرفته ،پیشنحاد میشود:
 پیشنحاد میشود ضمن ان ام اصالسات قیمتی منصتانه و معتالدو در کالو کشالور ،در اسالتانهالا بالاکشش های قیمتی محق تقاضای انرژی پایینتر اجرای سیاستهای غیرقیمتالی اصالالح الگالوی
مصرف انرژی بیش از پیش جدی گرفته شود .ایالن اسالتانهالا بترتیال

اولویالت بارتنالد از :قال ،

قزوین ،همدان ،تحران ،گیالن ،کرمان ،سمنان و مازندران ،لرستان و خراسالان رضالوی و ....ایالن
توصیه با توجه به محدود بودن بودجه و منابع مالی سازمانهای مربوطه (وزارت نتالت؛ شالرکت
بحینهسازی مصرف سوخت ،وزارت نیرو؛ سازمان انالرژیهالای ت دیدپالذیر و بحالر وری انالرژی
برق) بیش از پیش اهمیت دارد.
 طبق نتایج ،سیاستگذاری مناقه ای در مدیریت مصرف انرژی یالک ضالرورت اسالت؛ چالرا کالهسیاست گذاری واسد با توجه به وجود وابستگی فضالایی مثبالت کشالش قیمتالی تقاضالای انالرژی
من ر به ناکارایی میشود .در این راستا پیشنحاد میشود به منظور سیاستگالذاری دقیالقتالر تحیاله
ترازنامههای انرژی استانی و مناقهای مورد توجه قرار گیرد.
 طبالالق نتالالایج ،در مدلسالالازی اقتصالالادی و اقتصادسالالن ی مناقالالهای و اسالالتانی بالاله منظالالور دوری از ت الورشتخمین ،8پیشنحاد میشود ناهمگنی ضرای شی مدلسازی شد و اثر وابستگی مقاعی نیز رفع شود.
 همانطور که پیشتر اشار شد ،سیاستهای غیرقیمتی متنو ی وجود دارند و ایالنکاله اثربخشالیسیاستهای غیرقیمتی مذکور در تغییر رفتار مصرفکنند و تحریک صالرفهجالویی انالرژی چاله

1. Visualization
2. Estimation Bias
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مقدار است ،میتواند موضوع پهوهش جدیدی باشد .طبق پیشینه پهوهشی ،بالرای مثالاو بررسالی
اثربخشی ارتقای آگاهی و سواد انالرژی شالحروندان در اسالتانهالا بالا کشالشهالای پالایین قیمتالی،
میتواند نوان پهوهش جدیدی در این سوز باشد.

احمدی ،سیدمهدی؛ پژویان ،جمشید و الهام غالمیی (" ،)8939هدفمنالد کالردن قیمالت سامالوهالای
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دهنوی ( .)8938تحران :انتشارات دانشگا امام صادق (ع).
اسالمی اندارگلی ،مجید؛ صادقی ،حسین و محمد محمدی خبازان (" ،)8938تالأثیر اصالالح قیمالت

ساموهای انرژی بر بخشهای مختلف اقتصادی با استتاد از جدوو داد  -ستاند " .فصلنامه لمالی
پهوهشی پهوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) ،)8(89 ،صص . 00-883
اکبری ،نعمت اهلل؛ طالبی ،هوشنگ و اعظم جالئی (" ،)8939تأثیر قانون هدفمندسازی یارانالههالا بالر
مصرف انرژی خانوار (ماالعۀ موردی :شحر اصالتحان)" ،پهوهشالنامۀ اقتصالاد انالرژی ایالران ،دورۀ ،9
شمارۀ  ،88صص .83-66
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران (" ،)8939بانک اطال ات سریهای زمانی اقتصالادی" ،ادار
بررسیها و سیاستهای اقتصادی ،قابو دسترسhttp://tsd. cbi. ir :

بزازان ،فاطمه؛ موسوی ،میرحسین و فرناز قشمی (" ،)8931تالأثیر هدفمنالدی یارانالۀ انالرژی بالرق بالر

تقاضای خانوارها به تتمیک شحر و روستا در ایران (یک رهیافت سیستمی)" ،فصاللنامۀ پهوهشالنامه
اقتصاد انرژی ایران ،دورۀ  ،1بحار  ،81صص .8-98
ترابی ،سعید مهذب؛ دودابی نژاد ،امیر و مونا وثوقیفرد (" ،)8938بررسی نقالش و الزامالات فعالیالت
شالالرکتهالالای خالالدمات انالالرژی در افالالزایش بحالالر وری مصالالرف انالالرژی کشالالور" ،هشالالتمین همالالایش
بینالمللی انرژی :تحران.
جالیی ،سیدعبدالمجید؛ جعفری ،سعید و صالح انصاری الری (" ،)8938برآورد تابع تقاضای برق خالانگی
در ایران با استتاد از داد های تابلویی استانی" ،پهوهشنامه اقتصاد انرژی ایران ،)0(8 ،صص .63-38
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