برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی
در بخش خانگی ایران با لحاظ عدم تقارن تغييرات قيمت گاز
موسی خوشکالم خسروشاهی
تاریخ دریافت9411/02/91 :
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چکيده
با توجه به اینکه بهبود کارائي مصرف انرژی و اثر بازگشتي ناشي از آن در ادبیات اقتصاد
انرژی بسیار مورد توجه است ازاینرو مقاله حاضر با بکارگیری رویکرد  ARDLبه تخمین
اندازه اثر بازگشتي مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي ایران پرداخته و
برای این منظور از دادههای دوره زماني  1336-1336و روششناسي مبتني بر تخمین
کشش تقاضای گاز طبیعي با توجه به قیمتهای شکستهشده بهره گرفته شده است.
یافتههای تحقیق نشان ميدهند که اوالً اثر بازگشتي مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعي در
بخش خانگي کشور وجود داشته و در نتیجه صرفهجویي انرژی ناشي از بهبود کارائي
انرژی کمتر از انتظار خواهد بود ثانیاً اندازه اثر بازگشتي مستقیم مربوط به تقاضای خانگي
گاز طبیعي در کوتاهمدت برابر با  33درصد و در بلندمدت برابر با  99درصد است.
همچنین یافتهها حاکي از عدم وجود اثر معکوس ناشي از مصرف گاز طبیعي خانگي بوده
و لذا بکارگیری سیاستها یي در زمینه بهبود کارائي مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي
ایران قابل توصیه است.
واژههای کليدی :گاز طبیعي ،اثر بازگشتي ،تجزیه قیمت ،بخش خانگي.
طبقه بندی .Q42 ،L95 ،D61 ،C13 :JEL

 .1استادیار دانشکده علوم اجتماعي و اقتصادی ،دانشگاه الزهرا

Email:m.khosroshahi@alzahra.ac.ir
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 .9مقدمه
امروزه در اقتصاد جهاني ،انرژی از نقش حائز اهمیتي برخوردار است بطوریکه بدون
وجود آن بسیاری از فعالیتهای اقتصادی با تعطیلي مواجه خواهند بود .در بین انواع
مختلف حاملهای انرژی ،گاز طبیعي از اهمیت ویژهای برخوردار است که یکي از
اصليترین دالیل آن انتشار کمترین میزان آالیندگي در قیاس با سایر حاملهای انرژی
است .آمارهای آژانس بینالمللي انرژی 1حاکي از آن است که در سال  ،8813سهم گاز
طبیعي از کل انرژی نهایي مصرف شده در سطی جهاني برابر با  16درصد است که بعد از
فرآوردههای نفتي و برق با سهمهای به ترتیب برابر با  38و  19درصد در رتبه سوم قرار
دارد .در بین بخشهای مصرفکننده گاز طبیعي نیز بعد از بخش صنعت ،بخش خانگي با
سهمي برابر با  38درصد در رده دوم قرار دارد .قابل ذکر است که طبق گزارشهای
بینالمللي  ،روند رشد مصرف نهایي گاز طبیعي در قیاس با سایر حاملهای انرژی از نرخ
فزاینده تری برخوردار بوده و رفته رفته سهم گاز طبیعي از مصرف نهایي حاملهای انرژی
در سطی جهاني در حال افزایش است .8طبق ترازنامه انرژی ایران ،سهم گاز طبیعي از کل
مصرف نهایي انرژی کشور در سال  1333برابر با  63درصد است که در رتبه اول قرار
داشته و نفت (که شامل فرآوردههای نفتي نیز است) و برق با سهمهای به ترتیب برابر با 36
و  18درصد در ردههای بعدی قرار دارند.
نمودار ( )1نشاندهنده سهم بخشهای مختلف از مصرف گاز طبیعي در سال 1333
بوده و مالحظه ميشود که بخشهای نیروگاهها ،خانگي و صنعت به ترتیب با  83 ،38و 13
درصد در ردههای اول تا سوم هستند که تمرکز مقاله حاضر بر بخش خانگي است.

)1. International Energy Agency (IEA
)2. Annual Energy Outlook 2017 (with Projections to 2050

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 974  ...

سایر%6 ,
خانگی%24 ,

تجاری و عمومی,

صادرات%4 ,
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کشاورزی%1 ,

صنعت%14 ,

پتروشیمی%12 ,
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نمودار .9سهم بخشهای مختلف از مصرف گاز طبيعی در سال ( 9413درصد)
منبع :ترازنامه انرژی 1333

با توجه به اینکه مبادی اصلي مصرف گاز طبیعي شامل صادرات گاز طبیعي ،تزریق
گاز طبیعي به میادین نفتي برای افزایش ضریب بازیافت مخازن نفتي و مصرف داخلي
هستند بنابراین صرفهجویي در مصرف گاز طبیعي در بخشهای مختلف بویژه بخش
خانگي که از پرمصرفترین بخشهای کشور محسوب ميشود ،باعث ميشود تا بتوان از
طریق صادرات گاز طبیعي یا تزریق به میادین نفتي عواید بیشتری را از این منبع طبیعي
نصیب کشور کرد .عالوه بر این ،رفتار مصرفي در ایران نیز توام با تلفات زیاد در مصرف
گاز طبیعي در بخشهای مختلف از جمله بخش خانگي است که لزوم توجه به صرفهجویي
در مصرف گاز طبیعي را نشان ميدهد .در این راستا یکي از گزینههایي که برای
صرفهجویي مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي مطرح است عبارت از بهبود کارائي
مصرف این حامل انرژی است .بهبود کارائي مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي به عنوان
یک استراتژی موثر در کاهش تقاضای گاز مطرح بوده اما افزایش در کارائي لزوماً منجر به
همان میزان کاهش در تقاضای گاز نشده بلکه میزان صرفهجویي گاز طبیعي به دلیل تغییر
نگرش و رفتار مصرفکنندگان تضعیف ميشود که اصطالحاً اثر بازگشتي 1رخ ميدهد.
1. Rebound Effect
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اثر بازگشتي نشاندهنده واکنش رفتاری و نگرشي به بهبود کارائي انرژی بوده و لذا میزان
صرفهجویي انرژی نیز وابسته به میزان واکنشهای رفتاری و نگرشي مصرفکنندگان است.
اگرچه مفهوم اثر بازگشتي به مطالعه جوونز در سال  11936برميگردد اما در مطالعات دهه
 1398و بعد از آن نیز در دو دسته مطالعات دانشگاهي و سیاستي مورد استفاده قرار گرفته
است .رابطه علّي مثبت بین کارائي انرژی و تقاضای انرژی توسط جوونز در سال  1936و
بعد از نادیده گرفته شدن در دورهای بالغ بر یک قرن مورد شناسایي قرار گرفت (بالید و
همکاران.8)8819 ،
تمرکز این مقاله بر اثر بازگشتي مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعي در بخش
خان گي ایران بوده و فرضیه اصلي این است که عوامل مختلفي بر نگرش و رفتار خانوارها
تاثیر دارند که باعث محدود شدن صرفهجویي انرژی 3انتظاری ناشي از بهبود کارائي انرژی
ميشود .نوآوری های مقاله حاضر نسبت به مطالعات قبلي عبارتند از اینکه (اوالً) مقدار اثر
بازگشتي مستقیم مربوط به تقاضای گاز طبیعي در بخش خانگي برآورد ميشود 3همچنین
وجود یا عدم وجود اثر معکوس 6و مقدار آن برآورد ميشود (ثانیاً) با بکارگیری رویکرد
همانباشتگي  ARDLکه نسبت به سایر رویکردهای همانباشتگي همچون انگل و گرنجر
( 3)1399و جوهانوسن و جوسلیوس ( 9)1338برتری دارد ،برآوردهایي از مقدار اثر
بازگشتي گاز طبیعي خانگي هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت ارائه ميشود .یکي از
مزیتهای  ARDLعبارت از توانمندی این روش در تخمین رابطه بلندمدت بدون توجه به
) I(0یا ) I(1بودن متغیرهای توضیحي است( .ثالثاً) با توجه به اینکه کشش قیمتي انرژی

1. Jevons, 1865
)2. Belaid et. al. (2018
 Energy Conservation .3یا صرفه جویي انرژی عبارت از مجموعه اقداماتي است که مصرفکنندگان انرژی
انجام ميدهند تا مصرف انرژی کاهش یابد.
 .3برآورد اثر بازگشتي مربوط به گاز طبیعي در هی مطالعه داخلي صورت نگرفته است.
5. Backfire Effect
6. Engle and Granger, 1987
7. Johansen and Juselius, 1990
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نسبت به افزایش یا کاهش در قیمت انرژی واکنش همساني ندارد لذا تالش شده است تا از
طریق تجزیه قیمت گاز طبیعي و برآورد کشش قیمتي مربوط به کاهش قیمت گاز طبیعي،
برآورد دقیقتری از اثر بازگشتي ارائه گردد.
ساختار مقاله به این ترتیب است که در ابتدا تعریف اثر بازگشتي و سپس مباني نظری
و روش اندازه گیری آن آورده شده است .در ادامه ضمن تبیین پیشینه تحقیق ،نحوه
گردآوری دادها مورد اشاره قرار گرفتهاند .تصریی مدل تشکیلدهنده بخش بعدی مقاله
بوده و در ادامه ،آزمونها و نتایص تخمین مدلها ذکر شدهاند .بخش پایاني نیز مربوط به
نتیجهگیری و توصیه سیاستي است.
 .2تعریف اثر بازگشتی
یکي از مفاهیم مهم در ادبیات اقتصاد انرژی ،اثر بازگشتي است .اثر بازگشتي به این معني
است که اثرگذاری بهبود کارائي مصرف انرژی بر میزان مصرف انرژی کمتر از آن
مقداری است که (قبل از بهبود کارایي مصرف انرژی) انتظار ميرفت (خوشکالم
خسروشاهي .)1333 ،منشا ایجاد اثر بازگشتي ،از یکسو مربوط به کاهش قیمتهای موثر
انرژی در نتیجه بهبود کارائي بوده و از سوی دیگر مربوط به ایجاد اثرات جانشیني،
درآمدی و  ...است .نخستین مطالعات در زمینه اثرات بازگشتي به دهه  1398میالدی
برميگردد اما در دهههای بعد بحث اثرات بازگشتي بطور گستردهتری مورد بررسي قرار
گرفت .گرینیینگ و همکاران ( ،1)8888اثرات بازگشتي را به دو دسته اثرات بازگشتي
مستقیم 8و اثرات بازگشتي غیرمستقیم 3تقسیمبندی ميکنند .3مجموع اثر بازگشتي مستقیم و
غیرمستقیم را اثر بازگشتي کل گویند (اسماعیلنیا و اختیاری.)1331 ،
)1. Greening et. al. (2000
2. Direct rebound effect
3. Indirect Rebound Effect
 .3اثرات بازگشتي هم در مورد مصرفکنندگان کاالها و خدمات ( )Consumersو هم در مورد تولیدکنندگان
کاالها و خدمات ( ) Producersبه دو دسته مستقیم و غیرمستقیم تقسیم بندی ميشود که در مقاله حاضر از نگاه
مصرفکنندگان بررسي صورت ميگیرد.
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اثر بازگشتي مستقیم اثری است که به خدمات انرژی مربوط بوده و به انرژیای که
برای فرآهم کردن آن خدمات مورد نیاز است محدود ميشود .هنگامیکه کارایي انرژی
بهبود ميیابد ،قیمت خدمات انرژی کاهش یافته و در نتیجه تقاضا برای خدمات انرژی
افزایش مي یابد .این مسئله موجب بوجود آمدن اثر جانشیني در بکارگیری بیشترِ آن دسته
از خدمات انرژی ميشود که کاهش قیمت داشتهاند .بنابراین افزایش تقاضا موجب از بین
رفتن مقداری از صرفهجویي انتظاری و بالقوه انرژی شده و در نتیجه ميتوان گفت افزایش
کارایي انرژی بطور مستقیم و از طریق افزایش مصرف انرژی منجر به از بین رفتن مقداری
از صرفه جویي انتظاری انرژی خواهد شد که همان اثر بازگشتي مستقیم است .اثر بازگشتي
غیرمستقیم به نوع دیگری از تقاضای انرژی مربوط است که برای تهیه دیگر کاالها و
خدماتي که بهبود کارایي در آنها صورت نگرفته ،مورد نیاز است .در این حالت نیز افزایش
مصرف کاالها و خدمات ناشي از بهبود کارایي انرژی است بدین ترتیب که وقتي با
افزایش کارایي ،قیمت خدمات انرژی کاهش ميیابد ،درآمد واقعي افزایش یافته و قدرت
خرید مصرفکننده باال ميرود در نتیجه تقاضا برای دیگر کاالها و خدمات افزایش یافته و
از آنجاییکه در فرآیند تولید سایر کاالها و خدمات ،از انرژی به عنوان نهاده تولیدی
استفاده ميشود ،کل مصرف انرژی در حوزههایي که بطور مستقیم تحت تاثیر کارایي
انرژی نیستند ،افز ایش خواهد یافت و لذا از این طریق نیز مقداری از انرژی صرفهجویي
شده دوباره به چرخه مصرف برمي گردد .این امر به نوبه خود مصرف انرژی را باال برده و
سبب ميشود تا بخش دیگری از صرفهجویي انتظاری انرژی مصرف شود .این افزایش
مصرف انرژی بیانگر اثر بازگشتي غیرمستقیم است (اسماعیلنیا و اختیاری.)1331 ،
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 .4مبانی نظری و روش اندازهگيری اثر بازگشتی
1

بدنبال بهبود کارائي انرژی ،شکلگیری صرفهجویي انتظاری انرژی قابل تصور است اما
آنچه در واقعیت و بدنبال بهبود کارائي انرژی رخ ميدهد عبارت از صرفهجویي انرژی به
مقدار واقعي 8است که لزوماً با صرفهجویي انتظاری انرژی مطابقت ندارد .بنابراین اثر
بازگشتي را ميتوان به کمک رابطه  RE  Expected  Actual * 100اندازهگیری کرد
Expected

(سورل.3)8889 ،
 .9-4مبانی نظری اثر بازگشتی مستقيم

با فرض اینکه مصرفکنندگانِ حداکثرکننده مطلوبیت دارای رفتاری عقالیي بوده و دارای
اطالعات کامل باشندآنگاه اثر بازگشتي مستقیم را ميتوان در چارچوب ساده نئوکالسیکي
بیان کرد .سورل ( )8889فرض ميکند که مطلوبیت تابعي از مصرف انواع کاالها و
خدمات بوده که خدمت انرژی ( 3)ESیکي از آنها است .6بدیهي است که مطلوبیت از
طریق خدمت انرژی و نه مصرف انرژی بدست ميآید .یکي از ویژگيهای هر خدمت
3

انرژی عبارت از کار مفید ()S

حاصل از آن است .با توجه به اینکه خدمات انرژی دارای خواص گستردهای ) 9(Aهستند
که به طرق مختلفي با کار مفید ترکیب ميشوند ،بنابراین ترکیب  Sبا  ،Aفرآهم آورنده
خدمت کاملي از انرژی هستند ().)ES=f(S,A

1. Expected Energy Saving
2. Actual Energy Saving
)3. Sorrell (2007
4. Energy Service
 .6خدمت انرژی (مثل گرمایش) از ترکیب انرژی (مثل گاز طبیعي) با وسایل تبدیلکننده انرژی به کار مفید (مثل
بخاری گازی) حاصل ميشود.
 .3مثالً کار مفید حاصل از گرمایش را ميتوان با دمای محیط بر حسب درجه سانتيگراد اندازهگیری کرد.
 .9مثالً برخي از خواصي که برای بخاری گازی مي توان ذکرکرد عبارتند از کیفیت بخاری ،اندازه و میزان جاگیری
بخاری ،جنس بدنه بخاری و ...
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S
کارائي انرژی (  ) از نسبت کار مفید به نهاده انرژی حاصل ميشود )
E
P
قیمت کار مفید ) (PSکه گاهاً قیمت موثر انرژی نیز نامیده ميشود عبارت از PS  E

.( 



است که  PEقیمت هر واحد انرژی (مثل ریال/متر مکعب گاز طبیعي) است PS .یکي از
اجزای هزینه کل کار مفید ) (PGاست .سایر اجزاء شامل هزینههای سرمایهای سالیانه،
هزینههای نگهداری ،هزینههای زمان و  ...است .بهبود کارائي انرژی باعث کاهش قیمت
موثر انرژی ميشود .البته با توجه به اینکه کاهش قیمت موثر انرژی ميتواند سایر هزینهها
را نیز تحت تاثیر قرار دهد لذا سایر هزینهها و خواص خدمت انرژی ثابت فرض ميشوند.
بهبود کارائي انرژی ،عاملي برای کاهش قیمت کار مفید ) (PSو یا قیمت موثر انرژی
است از اینرو شاید انتظار بر این باشد که مصرف کار مفید افزایش پیدا کند .عکسالعمل
به این کاهش در قیمت موثر انرژی را ميتوان بصورت نموداری و با استفاده از منحنيهای
بيتفاوتي نشان داد .این منحنيها نشاندهنده ترکیبهای متفاوتي از کاالها/خدمات هستند
که مصرفکنندگان در آن ترکیب از کاالها/خدمات بيتفاوتند .در نمودار ()8
منحنيهای  U1و U2نشاندهنده منحنيهای بيتفاوتي بین کار مفید ناشي از نوع خاصي از
انرژی ) (Sو سایر کاالها یا خدمات ) (Zاست .در ابتدا فرض ميشود که مصرفکننده
کل درآمد ) (Yخود را برای دو کاالی  Sو  Zهزینه کرده و هزینههای غیرانرژی مربوط
به خدمت انرژی صفر باشد .خط  S0-Z0نشاندهنده قید بودجه مصرفکننده است .اگر
PSنشاندهنده قیمت کار مفید و  PZقیمت یک واحد از سایر کاالها و خدمات باشد،
معادله قید بودجه را ميتوان بصورت  Y  PS S0  PZ Z0نوشت که شیب قید بودجه نیز
برابر با  PS/PZاست.

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 971  ...

Z

Z0
U2

Z1
U1

S
S0

S1

نمودار .2تبادل بين مصرف کار مفيد و مصرف سایر کاالها
منبع :سورل ()8889

فرض شود که ) E(sمصرف انرژی توأم با مقدار  sاز کار مفید بوده (برای y>x

داریم ) )E(y)>E(xو سطی اولیه مصرف انرژی ) E(s1باشد .حال فرض کنیم بهبود
برونزایي در کارائي وسیله تبدیلکننده انرژی رخ دهد 1بنابراین مقدار جدید مصرف انرژی
برابر با ) E*(sاست که داریم () .)E*(s)<E(sدرصد انتظاری صرفهجویي انرژی در نتیجه
بهبود کارائي از رابطه ( )1بدست ميآید:
) E( s )  E* ( s
1
1  100%
Expected 
) E( s
1

( )1

در این رابطه ،درصد صرفهجویي انرژی بیش از درصد واقعي صرفهجویي انرژی
برآورد شده است زیرا فرض شده که بدنبال بهبود کارائي انرژی ،کار مفید ) (sبدون تغییر
بوده است .اگر قیمت اسمي انرژی بدون تغییر باشد ،بهبود کارائي انرژی باعث کاهش
قیمت موثر انرژی شده (  ) PS  PSو لذا هم مصرف کار مفید و هم مطلوبیت افزایش
خواهند یافت .با توجه به نمودار ( )3چنانچه مصرفکننده کل بودجه خود را برای کار
مفید هزینه کند ،قادر به مصرف مقدار بیشتری (  ) S 0خواهد بود .این رویداد با جابهجایي

 . 1قابل ذکر است که بهبود کارائي بدون در نظر گرفتن هزینههای مربوط به آن است .به عبارت دیگر ،بهبود کارائي
بصورت برونزا است.
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خط بودجه از  Z0  S0به  Z 0  S 0نشان داده شده است .در اصطالح ،درآمد واقعي
مصرفکننده افزایش یافته در حالیکه درآمد اسمي وی بدون تغییر مانده است .ترکیب
بهینه مصرف در نقطه ) (S2,Z2حاصل ميشود که در آن خط بودجه جدید بر منحني
بيتفاوتي ( U2که نشان دهنده بیشترین مقدار مطلوبیتي است که ميتوانست از سطی جدید
درآمد واقعي بدست آید) مماس است .لذا کار مفید افزایش یافته ) ،(S2>S1مصرف سایر
کاالها و خدمات کاهش یافته ) (Z2<Z1و مصرفکننده سطی باالتری از مطلوبیت
) (U2>U1را بدست آورده است.
Z
U1

Z0
Z1
Z2

U2
S

S 0

S0,

S2

S0

S1

نمودار .4تغيير مصرف بدنبال بهبود کارائی انرژی
منبع :سورل ()8889

درصد واقعي صرفهجویي انرژی بصورت رابطه ( )8محاسبه ميشود:
() 8

) E( s1 )  E* ( s2
Actual 
 100%
) E( s1

بدیهي است که )  E* ( s2 )  E* ( s1بوده و  Actual  Expectedاست .هرچند
مصرف انرژی به ازای هر واحد کار مفید ،کاهش یافته ( )  ) E* ( s )  E( sاما مصرف کار
مفید افزایش داشته است ( .)S2>S1این دو اثر خنثيکننده یکدیگر بوده و در نتیجه

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 989  ...

عالمت  Actualمبهم است :بهبود کارائي انرژی شاید باعث افزایش و شاید باعث کاهش
مصرف انرژی شود لذا اثر بازگشتي مستقیم ) (REBdرا ميتوان بصورت رابطه ( )3نوشت:
Expected  Actual
 100%
Expected

()3

REBd 

حال اگر درصد واقعي صرفهجویي انرژی برابر با درصد انتظاری باشد (
 ) Expected  Actualآنگاه اثر بازگشتي مستقیم برابر صفر شده اما اگر درصد واقعي
صرفهجویي انرژی برابر با صفر باشد (  ) Actual  0آنگاه اثر بازگشتي مستقیم برابر با
 188درصد خواهد بود .در حالت دیگر چنانچه مصرف انرژی افزایش یابد ( Actual  0

) ،اثر بازگشتي مستقیم بزرگتر از  188درصد خواهد بود که معروف به اثر معکوس است
(سورل.)8889 ،1
( )3

)) ( E( s1 )  E* ( s1 ))  ( E( s1 )  E* ( s2
 100%
) E( s1 )  E* ( s1

REBd 

( )6

) E* ( s2 )  E* ( s1
 100%
) E( s1 )  E* ( s1

REBd 

 .2-4اندازهگيری اثر بازگشتی مستقيم

مطالعات متعدد در دهههای مختلف از روششناسيهای متفاوتي برای اندازهگیری اثر
بازگشتي استفاده کرده اند که با مروری بر آنها دو رویکرد مجزا مالحظه ميشود .نخست،
رویکرد شبهتجربي 8است که متکي بر مقایسه مصرف انرژی قبل و بعد از بهبود کارائي
بوده و به در دسترس بودن دادههای دقیق و متغیرهای کنترل وابسته است .رویکرد دوم
متکي به اقتصادسنجي 3است که شامل تحلیل مقطعي ،تحلیل مبتني بر دادههای سری زماني
و دادههای پانل است(سورل و همکاران .)8883 ،با رویکرد دوم ،اقتصاددانان اقدام به
ارزیابي کشش کارائي خدمت انرژی (حساسیت تقاضای خدمت انرژی به بهبود کارائي
انرژی) مي کنند اما چون در این حالت مشکل فقدان داده برای کارائي انرژی وجود دارد
1. Sorrell
2. Quasi-Experimental Approach
3. Econometric Approach
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لذا از کشش قیمتي خدمت انرژی استفاده ميشود که مقاله حاضر نیز متمرکز بر این روش
از رویکرد اقتصادسنجي است .ارزیابي اثر بازگشتي با استفاده از کشش قیمتي خدمت
انرژی در بسیاری از مطالعات بکار گرفته شده است.
برخوت و همکاران ( 1)8888با در نظر گرفتن فروضي (فرض اول :واکنش
مصرف کنندگان به بهبود کارائي انرژی و کاهش در قیمت انرژی مشابه است .فرض دوم:
کارائي انرژی متاثر از تغییرات در قیمت انرژی نیست  ،)  P ( )  0اثر بازگشتي را با
E

استفاده از برآورد کشش قیمتي بصورت رابطه زیر اثبات کردند.
 ( E )   P ( S )  1

( )3

S

در این رابطه  ( E ) ،نشاندهنده کشش کارایي انرژی و )   P (Sنشاندهنده کشش
S

خدمت انرژی نسبت به قیمت خدمت انرژی (  ) PS  PEاست .با توجه به اینکه سورل و


دیمیتروپولوس ( 8)8883ثابت کردند )  ، P ( S )   P ( Eبنابراین    P (E) *100به
E

S

E

عنوان اندازه اثر بازگشتي ميباشد که )   P ( Eهمان کشش قیمتي تقاضای انرژی است.
E

بنابراین اثر بازگشتي و قیمت انرژی ارتباط تنگاتنگي دارند بطوریکه باال بودن کشش
قیمتي انرژی القاء کننده باال بودن اثر بازگشتي است .قابل ذکر است که عبارت  -1در
انتهای رابطه ( )3متناظر با پتانسیل صرفهجویي انرژی است.
یکي از مشکالت روش فوقالذکر این است که کشش قیمتي انرژی نسبت به افزایش
یا کاهش در قیمت انرژی واکنش همساني دارد که البته منطبق با واقعیت نیست زیرا اگر
قیمت انرژی افزایش یابد آنگاه خانوارها امکان سرمایهگذاری در وسایل انرژی-کارا دارند
که برگشتناپذیر است اما اگر قیمت انرژی کاهش یابد ،تکنولوژیها قابل حذف شدن
نیستند و صرفاً سهم برگشتپذیر کارائي انرژی ميتواند توسط خانوارها تعدیل شده و
افزایش یابد که شکلدهنده اثر بازگشتي است.

1. Berkhout et. al
2. Dimitropoulos and Sorrell

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 984  ...

در مقاله حاضر جهت غلبه بر این مشکل ،از تجزیه قیمت انرژی (معرفي شده توسط
گیتلي و دارگي ( )1)1336که به صورت جدول ( )1است استفاده ميگردد .در واقع در این
حالت ،قیمت انرژی (که در این مقاله عبارت از گاز طبیعي است) در هر سال به سه جزء
تفکیک شده و برای محاسبه اثر بازگشتي ،کشش قیمتي مربوط به یکي از این اجزاء که
 Pcut,tاست ،مد نظر خواهد بود Pt .قیمت گاز طبیعي در سال  Pcut,t ،tسری تجمعي از
شکست قیمت گاز طبیعي( 8غیر مثبت و غیرصعودی) Prec,t ،سری تجمعي از بازگشت
قیمت گاز طبیعي( 3غیر منفي و غیرنزولي) و  Pmax,tحداکثر قیمت گاز طبیعي تا زمان t
(مثبت و غیرنزولي) است .قیمتها بصورت لگاریتمي در مدل بکار گرفته ميشوند.
جدول .9تجزیه قيمت گاز طبيعی

Pt  Pmax,t  Pcut ,t  Prec ,t

Pmax,t  maxP0 , P1 ,..., Pt 
 Pi 1 )  ( Pmax,i  Pi )

 min0, (P

 Pi 1 )  ( Pmax,i  Pi )

 max0, (P

t

max,i 1

Pcut,t 

i 0
t

max,i 1

Prec,t 

i 0

منبع :گیتلي و دارگي1336 ،

به دنبال انجام محاسبات و استخراج سری زماني مربوط به دادههای
 ، Pt , Pmax,t , Pcut ,t , Prec ,tنمودار ( )3نشاندهنده روند تاریخي قیمتهای معرفي شده در
جدول ( )1است .مالحظه ميشود که  Pcut,tهمواره پایین محور افقي و  Prec,tهمواره
باالی محور افقي است.

1. Gately and Dargay
2. Cumulative Series of Price Cuts
3. Cumulative Series of Price Recoveries
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1300

1100

900

700
500
300

100
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395

Pcut

Prec

Pmax

-100

P

نمودار .3روند اجرای تجزیهشده قيمت گاز طبيعی (ریال/مترمکعب)
منبع :یافتههای تحقیق

 .3پيشينه تحقيق

مطالعات متعددی چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور در زمینه محاسبه اثرات
بازگشتي در مورد حاملهای مختلف انرژی و در بخشهای مختلف انجام شده است که
برخي از آنها در جدول زیر آورده شده است .همانطور که از جدول زیر نیز مشخص است،
برآوردهای انجام شده بر حسب روششناسي ،کشور مورد بررسي ،نوع انرژی مورد بررسي
و غیره متفاوت است.

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 981  ...

جدول :2مروری بر پيشينه تحقيق
کشور

محقق

موضوع

روش

نتيجه

مطالعات خارجی
هاس و بیرمیر ()8888

توماس و آزودو
()8813

آمریکا

8

لین و لي ()8813

1

اتریش

3

چین

گرمایش محیط
مصرف انرژی در بخش
مسکوني
مصرف انرژی در صنایع
سنگین

اقتصادسنجي

اثر بازگشتي بین  88تا 38
درصد

داده ستانده

اثر بازگشتي  36درصد

اقتصادسنجي

اثر بازگشتي  93درصد
اثر بازگشتي کوتاهمدت

وانق و همکاران
()8813

چین

3

مصرف برق در
خانوارهای شهری

پانل دیتا

 98درصد
اثر بازگشتي بلندمدت 93
درصد

ژانق و همکاران
()8813

چین

6

وی و لیو ()8819

3

فریر گونزالس
()8819

9

سطی جهاني

مصرف برق خانگي

حد آستانه

اثر بازگشتي  91/6درصد

انرژی

CGE

اثر بازگشتي  98درصد

انرژی

اقتصادسنجي

اثر بازگشتي  93درصد

فرانسه

تقاضای گاز

اقتصادسنجي

سوئد

برق و سایر سوختها

اقتصادسنجي

اتحادیه
اروپا

اثر بازگشتي کوتاهمدت
بالید و همکاران
()8819

 63درصد
اثر بازگشتي بلندمدت 38
درصد

امجد وهمکاران
()8819

اثر بازگشتي  %188وجود
ندارد

1. Haas and Biermayr
)2. Thomas and Azevedo (2013
)3. Lin and Li (2014
)4. Wang et. al. (2014
)5. Zhang et. al. (2016
)6. Wei and Liu (2017
)7. Freire Gonzalez, J. (2017
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محقق

کشور

موضوع

روش

نتيجه

مطالعات داخلی
منظور و همکاران
()1393
اسماعیلنیا و اختیاری
()1331

ایران

مصرف برق

CGE

اثر بازگشتي  13/8درصد

ایران

مصرف سوخت خودروها

اقتصادسنجي

اثر بازگشتي  3درصد

خوشکالم خسروشاهي،
جهانگرد و عابدیان

ایران

مصرف بنزین

CGE

اثر بازگشتي  18درصد

()1333

دلانگیزان و همکاران
()1336

ایران

مصرف سوخت در
حملونقل جاده

اثر بازگشتي بنزین  3درصد

اقتصادسنجي

اثر بازگشتي گازوئیل 8
درصد
اثر بازگشتي بنزین 83/9
درصد

خوشکالم
خسروشاهي ()1333

ایران

مصرف بنزین ،گازوئیل و
برق

CGE

اثر بازگشتي گازوئیل 83/9
درصد
اثر بازگشتي برق 83/6
درصد

سالم و همکاران
()1333

ایران

مصرف برق خانگي

AIDS

مصرف گاز طبیعي در
شیراني فخر ()1333

ایران

صنعت تولید فلزات
اساسي

منبع :یافتههای تحقیق

اثر بازگشتي  91درصد
کشش کوتاهمدت -8/38

اقتصادسنجي

درصد
کشش بلندمدت  -8/93درصد

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 987  ...

 .1دادهها

در این مقاله برای برآورد اثر بازگشتي مستقیم ناشي از مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي
ایران از دادههای سری زماني برای دوره  1336-1336استفاده ميشود .اصليترین عوامل
اثرگذار بر تقاضای گاز طبیعي در بخش خانگي عبارت از قیمت گاز طبیعي ،درآمد سرانه،
تراکم جمعیت 1و تاثیرات آبوهوایي هستند که برای تاثیرات آبوهوایي از شاخص نیاز
به گرمایش ( 8)HDDبهره گرفته ميشود .دادههای مربوط به مصرف گاز طبیعي و قیمت
گاز طبیعي در بخش خانگي از ترازنامه انرژی کشور در سالهای مختلف بدست آمدهاند.
دادههای درآمد سرانه از دادههای سری زماني بانک مرکزی اخذ شده و آمار تراکم
جمعیت نیز از بانک جهاني گرفته شده است .نمودار ( )6نشاندهنده روند تغییرات قیمت
گاز طبیعي بوده و وجود روند در قیمت گاز طبیعي توجیهکننده بکارگیری روش تجزیه
قیمت ذکر شده در بخشهای قبلي مقاله است .افزایش محسوس قیمت در سال 1338
مربوط به اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها است.
دادههای مربوط به شاخص نیاز به گرمایش بصورت زیر محاسبه شدهاند.
( )3

TH  180 C

,

)tj

nd

 max(0,T

H

HDD 

j 1

که در آن  ndتعداد روزها tj ،میانگین دمای روز jام 3به درجه سانتيگراد و TH
آستانه دمایي هستند .نیاز به گرمایش بر حسب تعریف ،جمع تفاضلهای میانگینهای
روزانه دما از آستانه معین است .دمای آستانه با توجه به شرایط ،اعداد متفاوتي ميتواند
باشد .در مقاله حاضر با توجه به دادههای در دسترس ،آستانه نیاز به گرمایش برابر با 19
درجه سانتيگراد در نظر گرفته شده است (کارسدو و اوترو.)8886 ،3

1. Population Density
)2. Heating Degree Days (HDD
 .3دادههای مربوط به متوسط دمای روزانه ،از پورتال دانش تغییرات آب و هوایي (بانک جهاني) به نشاني اینترنتي
 http://sdwebx.worldbank.org/climateportal/اخذ شدهاند.
4. Carcedo and Otero, 2005
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نمودار .1روند قيمت گاز طبيعی در بخش خانگی (ریال/مترمکعب)
منبع :یافتههای تحقیق

نمودار ( )3روند تغییرات نیاز به گرمایش را نشان ميدهد .همانطور که مالحظه
ميشود ،نیاز به گرمایش در طول دوره مورد بررسي دارای روند کاهشي است.
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نمودار .1روند تغييرات نياز به گرمایش (درجه سانتیگراد)
منبع :یافتههای تحقیق

 .1تصریح مدل

با توجه به آنچه در بخش سوم مقاله تبیین گردید ،برای اندازهگیری اثر بازگشتي
مربوط به مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي ایران نیاز است تا تابع تقاضای مربوطه با در

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 981  ...

نظر گرفتن این نکته که قیمت گاز طبیعي به سه جزء تفکیک شده است ،برآورد گردیده و
از نتایص آن برای تحلیل اندازه اثر بازگشتي در کوتاهمدت و بلندمدت بهره برد .در این
تحقیق از روش کرانهای  ARDLاستفاده ميگردد .این روش توسط پسران و همکاران
( 1)8881ارائه شده و مدل توسعهیافته  ARDLاست .این روش نسبت به سایر روشهای
قبليِ برآورد همانباشتگي مثل روش جوهانسون دارای مزایایي است .یکي از مزایا این است
که روش مذکور بدون در نظر گرفتن درجه همانباشتگي متغیرها و اینکه متغیرها ) I(0یا
) I(1هستند ،قابل استفاده بوده و فقط در صورتي که متغیرها ) I(2باشند نميتوان از این
روش استفاده کرد .از آنجاییکه اغلب متغیرهای اقتصاد کالن نامانا هستند لذا این روش
ابزار مناسبي محسوب ميشود .مزیت دیگر این روش عبارت از کارایي بیشتر بکارگیری
روش مذکور در نمونههای کوچک و محدود نسبت به سایر روشها بوده و تخمینهای
کارا و بدون تورش از روابط بلندمدت مدل ارائه ميدهد .روش کرانهای  ARDLبهترین و
مناسبترین وقفه را برای فرآیند تجزیه و تحلیل دادهها انتخاب کرده و تعدیل مناسب
وقفهها در این مدل باعث تصحیی مشکالت درونزایي و خودهمبستگي سریالي بطور
همزمان ميشود (آقایي.)1336 ،
با توجه به دادههای در دسترس و تئوریهای اقتصادی ،مدل بکار گرفته شده در این
مقاله در قالب لگاریتمي -خطي بصورت رابطه ( )9است.

LGast   0  1LPGDPt   2 LPrec,t   3 LPcut,t   4 LPmax,t   5 Lpopt   6 LHDDt  ut

( )9
در این رابطه ،همه متغیرها بصورت لگاریتمي بوده بطوریکه  LGastلگاریتم مصرف
گاز طبیعي بخش خانگي در سال  LPcu t,t ، LPr ec,t ،tو  LPmax,tبه ترتیب لگاریتم قیمت
LP GDP
بازگشتي ،لگاریتم قیمت شکسته شده و لگاریتم قیمت حداکثری در سال t ،t

لگاریتم تولید ناخالص داخلي سرانه به قیمتهای ثابت  1338در سال  Lp o pt ،tلگاریتم
تراکم جمعیت در سال  tو  LHDDtلگاریتم نیاز به گرمایش در سال  tاست .پارامترهای
)1. Pesaran et. al. (2001
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  6 ،... ، 1نیز به ترتیب نشان دهنده کشش مصرف گاز طبیعي خانگي نسبت به
 Lpopt ، LPmax,t ، LPcut,t ، LPrec,t ، LPGDPtو  LHDDtهستند.
جهت بررسي وجود رابطه بلندمدت (همانباشتگي) ،از رویکرد کرانهای  ARDLبر
مبنای مدل زیر استفاده ميشود:
4i LPcut, t i

n 1


i 1

3i LPrec, t i

n 1





2i LPGDPt i

n 1





1i LGast i

i 1

i 1

i 1

n 1



LGast   0 

n 1

n 1

n 1

i 1

i 1

i 1

 5i LPmax,t i   6i Lpopt i   7i LHDDt i  1LGASt 1   2 LPGDPt 1



  3 LPrec,t 1   4 LPcut,t 1   5 LPmax,t 1   6 Lpopt 1   7 LHDDt 1   t

( )9
وجود رابطه هم انباشتگي بین متغیرها در بلندمدت بواسطه آماره  Fکه دارای توزیع
مجانبي غیراستاندارد است ،بررسي ميشود که توسط پسران و همکاران ( )8881معرفي شد
البته بعداً توسط نارایان ( 1)8886در مورد سریهای کوچک توسعه داده شد .فرضیه صفر
که پذیرش آن به معني عدم هم انباشتگي است عبارت از برابری همه ضرایب  در رابطه
( )9بوده و فرضیه مقابل که پذیرش آن به معني وجود همانباشتگي است عبارت از نابرابری
همه ضرایب  است .قابل ذکر است که برای اظهار نظر در مورد فرضیههای فوقالذکر از
مقادیر بحراني محاسبه شده توسط پسران و همکاران (برای نمونههای بزرگ) و نارایان
(برای نمونههای کوچک) استفاده ميشود .این مقادیر بحراني شامل کرانه بحراني باال
( 8)UCBو کرانه بحراني پایین ( 3)LCBميباشند که به منظور بررسي وجود یا عدم وجود
همانباشتگي مورد استفاده قرار ميگیرند.

)1. Narayan (2005
2. Upper Critical Bound
3. Lower Critical Bound

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 919  ...

در صورتیکه رابطه هم انباشتگي بین متغیرها وجود داشته باشد آنگاه مدل تصحیی
خطای نامقید ( 1)UECMبصورت رابطه ( )3برآورد ميشود که برای بررسي روابط پویای
بلندمدت و کوتاهمدت بین متغیرها مورد استفاده قرار ميگیرد.
n 1

n 1

i 1

i 1

n 1

n 1

1i LGast i   2i LPGDPt i   3i LPrec, t i  4i LPcut, t i
 Z t 1  vt

7 i LHDDt i

i 1

i 1

n 1


i 1



6i Lpopt i

LGast   0 

n 1


i 1



5i LPmax, t i

n 1





i 1

( )3
در این رابطه Z t 1 ،عبارت تصحیی خطا بوده و  پارامتر سرعت تعدیل رابطه
بلندمدت بعد از شوک کوتاهمدت است.
 .7انجام آزمونها و برآورد مدل
 .9-7آزمون مانایی متغيرها

در تجزیه و تحلیل سریهای زماني و قبل از برآورد مدل ،مانایي متغیرها بررسي مي-
شود .در برآورد مدل به روش کرانهای  ARDLفرض اساسي این است که متغیرهای مورد
بررسي همانباشته از مرتبه صفر یا مرتبه یک و یا همانباشته از مرتبه صفر و یک هستند و
هیچکدام از متغیرها همانباشته از مرتبه  8نیستند زیرا اگر یکي از متغیرها همانباشته از مرتبه
 8باشند آنگاه انجام آزمون  Fبرای بررسي وجود رابطه بلندمدت نامعتبر خواهد بود
(آقایي .) 1336 ،برای تعیین مرتبه انباشتگي هر یک از متغیرها از آزمون ریشه واحد
(آزمونهای  8PPو  )3ADFاستفاده ميشود .جدول ( )3نشاندهنده نتایص آزمون ریشه
واحد بوده و مالحظه ميشود که برخي متغیرها در سطی مانا بوده و برخي دیگر در سطی
نامانا هستند اما تفاضل مرتبه اول آنها مانا است به عبارت دیگر مانایي متغیرها ترکیبي از

1. Unrestricted Error Correction Model
)2. Phillips-Perron (PP
)3. Augmented Dickey-Fuller (ADF
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) I(0و ) I(1است .بنابراین بکارگیری آزمون کرانههای  ARDLبرای بررسي وجود
همانباشتگي بین متغیرهای مدل توجیهپذیر است.
جدول .4آزمون ریشه واحد
شرح
آماره آزمون PP
درجه مانایي
آماره آزمون ADF
درجه مانایي

منبع :یافتههای پژوهش

LGas

LPrec

LPcut

LPmax

LPGDP

Lpop

LHDD

-1/13

-8/31

-8/36

-1/81

-1/38

-3/36

-3/98

()8/33

()8/93

()8/31

()8/98

()8/36

()8/83

()8/88

(I) 1

(I) 1

(I) 1

(I) 1

(I) 1

(I) 8

(I) 8

-1/81

-8/96

-8/93

-8/33

-1/31

-3/39

-3/38

()8/36

()8/93

()8/39

()8/93

()8/36

()8/88

()8/83

(I) 1

(I) 1

(I) 1

(I) 1

(I) 1

(I) 8

(I) 8

توضیی :اعداد داخل پرانتز بیانگر سطی احتمال هستند.

 .2-7آزمون همانباشتگی

جدول ( )3نشاندهنده نتایص مربوط به آزمون همانباشتگي بین متغیرها بوده و مبتني بر روش
کرانهای  ARDLمعرفيشده توسط پسران است .این آزمون وجود رابطه بلندمدت مدل ()9
را بررسي ميکند .مالحظه ميشود که چون آماره  Fبه مراتب بزرگتر از مقدار بحراني در
کلیه سطوح احتمال خاصه سطی احتمال  1درصد است لذا فرضیه صفر مبني بر عدم وجود
همانباشتگي رد شده و یک رابطه همانباشتگي در مدل ( )9وجود دارد.
جدول .3آزمون کرانههای F
آماره آزمون

مقدار آماره

سطح معنیداری

(I)0

(I)9

آماره F

13/88

%18

1/33

8/33

تعداد متغیرهای مستقل

3

%6

8/89

3/89

%1

8/99

3/33

منبع :یافتههای پژوهش

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 914  ...

 .4-7بررسی ثبات پارامترها

برای اجتناب از تورش مربوط به بيثباتي پارامترها ،از آزمونهای معرفي شده توسط پسران
( )1339برای بررسي ثبات پارامترها در کوتاهمدت و بلندمدت استفاده ميشود .برای این
منظور از دو آزمون پسماند تجمعي ( 1)CUSUMو مجذور پسماند تجمعي ()CUSUMQ

8

بهره گرفته شده و نتایص مربوط به این آزمونها در قالب نمودارهای ( )9و ( )9آورده شده
است.
8
6
4
2
0
-2
-4
-6
-8
1395

1394

1392

1393

5% S ignific anc e

1391

CUS UM

نمودار .7نتایج آزمون CUSUM
منبع :یافتههای تحقیق

مالحظه ميگردد که نمودارهای  CUSUMو  CUSUMQدر محدوده کرانههای
بحراني در سطی احتمال 6درصد بوده و لذا ثبات پارامترهای مدل  ARDLمورد تایید
است.

)1. Cumulative Sum of Recursive Residual (CUSAM
)2. Cumulative Sum of Squares of Recursive Residuals (CUSUMQ
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1.6

1.2
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0.4

0.0

-0.4
1393

1394

1395

1391

1392

CUS UM of S quares
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نمودار .8نتایج آزمون CUSUMQ
منبع :یافتههای تحقیق

 .3-7نتایج برآورد مدل در بلندمدت

با توجه به نتایص آزمون هم انباشتگي و وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای مدل ،جدول
( )6نشان دهنده تاثیر متغیرهای مستقل بر مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي ایران در
بلندمدت است.
جدول .1نتایج مدل  ARDLدر بلندمدت
متغير

ضریب

انحراف استاندارد

آماره t

سطح احتمال

LPGDP

8/83

8/881

8/83

8/883

LPrec

1/19

8/163

3/36

8/818

LPcut

*

-8/99

8/893

-1/93

8/898

LPmax

-8/33

8/138

-3/93

8/838

Lpop

1/33

8/368

3/39

8/831

LHDD

8/63

8/139

8/11

8/868

منبع :یافتههای پژوهش

* :معنيدار در  38درصد

ضرایب برآورد شده برای متغیرها ضمن اینکه به لحاظ آماری معنيدار هستند بلکه
نشان ميدهند که افزایش در متغیرهای تولید ناخالص داخلي سرانه ،تراکم جمعیت و نیاز به
گرمایش باعث افزایش در مصرف گاز طبیعي خانگي ميشوند .چنانچه تولید ناخالص
داخلي سرانه ،تراکم جمعیت و نیاز به گرمایش  1درصد افزایش یابند آنگاه مصرف گاز
طبیعي خانگي به ترتیب معادل  1/33 ،8/83و  8/63درصد افزایش ميیابد .مطابق نتایص،

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 911  ...

افت قیمت گاز طبیعي ( )LPcutدر ایران تاثیر منفي و معنيدار بر مصرف گاز خانگي کشور
در بلندمدت دارد .به عبارت دیگر ،تقاضای گاز خانگي با افت قیمت گاز ( )LPcutافزایش
ميیابد یعني اگر  1درصد کاهش در قیمت گاز طبیعي ( )LPcutرخ دهد آنگاه معادل 8/99
درصد تقاضای گاز خانگي در بلندمدت افزایش ميیابد این جمله بدان معني است که اثر
بازگشتي مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي ایران در بلندمدت (طبق
رابطه  )3بطور متوسط برابر با  99درصد است.
 .1-7نتایج برآورد مدل در کوتاهمدت

جدول ( )3نشان دهنده تاثیر متغیرهای مستقل بر مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي
ایران در کوتاهمدت است.
جدول :1نتایج مدل تصحيح خطای  ARDLدر کوتاهمدت
متغير

ضریب

انحراف استاندارد

آماره t

سطح احتمال

LPGDP

8/16

8/198

8/13

8/88

8/313

3/98

8/88

LPrec

1/13

LPcut

*

-8/33

8/893

-8/18

8/89

LPmax

-8/69

8/133

-3/38

8/88

Lpop

1/31

8/339

8/33

8/86

LHDD
)ECT (1

8/68

8/196

8/16

8/83

-8/33

8/889

-3/13

8/81

منبع :یافتههای پژوهش

* :معنيدار در  38درصد

نتایص کوتاهمدت مشابه با نتایص بلندمدت بوده و همانند بلندمدت ،در کوتاهمدت نیز
تاثیر تغییرات در قیمت گاز طبیعي ( )LPcutبر مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي منفي و
معنيدار است .بنابراین اگر  1درصد کاهش در قیمت گاز طبیعي ( )LPcutرخ دهد آنگاه
مصرف گاز طبیعي خانگي در کوتاهمدت معادل  8/33درصد افزایش ميیابد به عبارت
دیگر ،اثر بازگشتي مستقیم مربوط به مصرف گاز طبیعي بخش خانگي ایران در کوتاهمدت
(طبق رابطه  )3بطور متوسط برابر با  33درصد است.
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ضریب مربوط به متغیر ) ECT(-1که نشاندهنده سرعت تعدیل است ،برابر با
 -8/33بوده و به لحاظ آماری معنيدار است .وجود این ضریب منفي و معنيدار موید
وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای بکار گرفته شده است .ضریب  -8/33نشان ميدهد که
انحراف قیمت گاز طبیعي در کوتاهمدت ،با نرخ سالیانه  33درصد در جهت نیل به تعادل
بلندمدت اصالح ميشود.
یافته های تحقیق موید وجود اثر بازگشتي مستقیم ناشي از مصرف گاز طبیعي در
بخش خانگي ایران است بطوریکه طبق ضریب برآورد شده در کوتاهمدت 33 ،درصد از
صرفهجویي انتظاری گاز طبیعي ناشي از هرگونه بهبود در کارائي مصرف گاز طبیعي در
بخش خانگي ایران بواسطه تعدیلهای رفتاری خانوارها ميتواند از بین برود .ضمناً وجود
اثر معکوس در مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي ایران رد ميشود زیرا برآورد اثر
بازگشتي هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت کمتر از  188درصد است.

برآورد اثر بازگشتی مستقيم ناشی از مصرف گاز طبيعی در 917  ...

 .8نتيجهگيری و توصيه سياستی
با توجه به نقش مهمي که تقاضای مصرفي گاز طبیعي در بخش خانگي ایران دارد ،مقاله
حاضر به عنوان نخستین مطالعه داخلي به برآورد اثر بازگشتي مربوط به تقاضای گاز طبیعي
در بخش خانگي پرداخته و برای این منظور از رویکرد تجزیه قیمت گاز طبیعي به اجزای
چهارگانه بهره گرفته شده است .در این مقاله از روششناسي خودهمبستگي با وقفههای
توزیعي ( )ARDLبرای دوره زماني  1336-1336استفاده گردید.
نتایص مقاله حاکي از آن هستند که اثر بازگشتي ناشي از مصرف گاز طبیعي در بخش
خانگي ایران ،هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت وجود داشته بطوریکه اثر بازگشتي
مربوط به تقاضای گاز طبیعي در کوتاهمدت برابر با  33درصد و در بلندمدت برابر با 99
درصد است .همچنین نتایص حاکیست که هی گونه اثر معکوس در کوتاهمدت و یا در
بلندمدت وجود ندارد .عدم وجود اثر معکوس نشان ميدهد که هرگونه بهبود در کارائي
مصرف گاز طبیعي در بخش خانگي باعث ميشود تا تقاضای گاز طبیعي بخش خانگي
کاهش یابد .عدم وجود اثر معکوس ،عاملي برای بیان توصیه سیاستي مبني بر تالش
سیاستگذاران جهت بهبود کارائي مصرف گاز طبیعي است.
وجود اثر بازگشتي نشان ميدهد که اثرگذاری سیاستهای بهبود کارائي بر
مصرف گاز طبیعي ،کمتر از آن میزاني است که مورد انتظار سیاستگذاران بوده است.
وجود اثر بازگشتي  33درصد در کوتاهمدت نشان ميدهد که تنها  31درصد از
صرفهجویي انتظاری گاز طبیعي (پیشبینيشده توسط مدلهای فني و مهندسي) قابل تحقق
بوده و مابقي آن به قصد بهبود رفاهي توسط خانوارها جذب ميشود .وجود اثر بازگشتي
 99درصد در بلندمدت نیز نشان ميدهد که تنها  88درصد از صرفهجویي انتظاری گاز
طبیعي قابل تحقق بوده و مابقي آن توسط خانوارها جذب ميشود .بنابراین پیشبیني و
برآورد اثر بازگشتي توسط سیاستگذاراني که بدنبال هدف صرفهجویي مصرف انرژی
هستند ،بسیار ضروری بوده و بهعنوان توصیه سیاستي قابل بیان است.
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Abstract
Considering that the improvement of energy efficiency and the resulting
rebound effect in the literature of energy economics is very important, hence
the present paper uses the ARDL approach to estimate the direct rebound
effect of the natural gas consumption in the residential sector in Iran. For this
purpose, data from the period of 1986-2016 and the methodology based on
the estimation of natural gas demand elasticity according to decomposed
prices have been used. The results show that, firstly, the direct rebound
effect of the natural gas consumption in the residential sector exists and, as a
result, energy savings due to improved energy efficiency will be less than
expected. Secondly, the direct rebound effect of natural gas demand in the
short run is 69% and in the long run is 78%. Also, the findings indicate that
there is no backfire effect of residential consumption of natural gas.
Therefore, it is recommended to apply policies to improve the efficiency of
natural gas consumption in Iran's domestic sector.
Keywords: Natural Gas, Rebound Effect, Price Decomposition, Residential
Sector.
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