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  كيدهچ
را ضـروري    تمهيدات جدي براي كنترل مصرف ايـن فـرآورده  ، مصرف باالي بنزين در ايران

تواند تالش براي بهبود كـارائي مصـرف بنـزين     ين تمهيدات ميتر مهمترديد يكي از  سازد. بي مي
اي موسوم به اثرات بازگشتي اسـت كـه در آن    با دغدغه همراهباشد. بهبود كارائي مصرف بنزين 

شود. طبيعي است  اي خنثي مي تا اندازه، بهبود كارائي ي كاهش اوليه در مصرف بنزين در نتيجه
را سـازي مصـرف بنـزين     هاي بهينـه  ارآمدي اجراي سياستكه عدم توجه به اثرات بازگشتي ناك

گيـري آن   بر اثرات بازگشتي و انـدازه  مؤثربررسي عوامل ، حاضر ي خواهد شد. هدف مقالهسبب 
هاي مختلف اقتصاد است. براي ايـن   درصدي كارائي مصرف بنزين در بخش 5بهبود  ي در نتيجه

شده است. مدل تعادل عمومي با اسـتفاده از   منظور از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه استفاده
سازي شـده اسـت.    و با فرض يك اقتصاد باز و كوچك شبيه 1385ماتريس حسابداري اجتماعي 
اثـرات  ، درصدي كارائي مصـرف بنـزين   5بهبود  ي دهد كه در نتيجه نتايج اجراي مدل نشان مي

ونقل (كه سهم بااليي  بخش حمل كه ريطو به ،هاي مختلف اقتصاد وجود دارد بازگشتي در بخش
ين اثرات تر كم ين اثرات بازگشتي و بخش نفت وگاز دارايتر بيشاز مصرف بنزين را دارد) داراي 

درصـد بـوده اسـت. ايـن      9/11مقدار كل اثرات بازگشتي نيز برابر با چنين  همبازگشتي هستند. 
بهبـود   ي ين در نتيجـه تقاضـاي بنـز   ي درصـد از كـاهش اوليـه    9/11عدد بدين معني است كه 

دهـد   با توجه به اثرات بازگشتي خنثي شده است. نتايج تحليل حساسيت نيز نشان مـي ، كارائي
تغيير قابـل اعتنـايي   ، هاي نفتي كه با تغييرات مقدار كشش جانشيني بين بنزين و ساير فرآورده

بوط به خانوارهاي هاي مختلف وجود ندارد. اثرات بازگشتي مر در مقدار اثرات بازگشتي در بخش
  باشد. درصد مي 1/17درصد و  3/28شهري و روستايي نيز به ترتيب برابر با 

 Q43 و JEL :C68 ،Q41 بندي طبقه
  

  كارائي مصرف، اثرات بازگشتي، مدل تعادل عمومي قابل محاسبه: كليد واژه
  

 

بررسي اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارائي مصـرف بنـزين   "ي دكتري با عنوان  برگرفته از رسالهي حاضر  مقاله -1
باشـد كـه در    مـي  "و گازوئيل در ايران با تاكيد بر بخش حمل و نقل: رويكرد مدل تعادل عمومي قابـل محاسـبه  

 و شـان و اسـفنديار جهـانگرد   ي اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبائي با راهنمايي آقايان دكتـر مسـعود درخ   دانشكده
رسـاله مـذكور مـورد حمايـت مـالي شـركت ملـي پخـش         انجام شده است. آقاي دكتر منوچهر عسگري  همشاور

 اند. رساله بودهمشاور صنعتي خانم مريم عابديان نيز هاي نفتي ايران بوده و  فرآورده

 ي مسئول  نويسنده -2
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  مقدمه - 1

اقتصاد جهاني و هم هم در سطح ، هاي نفتي ين فرآوردهتر مهمعنوان يكي از  بنزين به
كـاربرد ايـن    تـر  بـيش چـرا كـه    ،براي اقتصاد ايران داراي نقش بسيار حائز اهميتي است

واسـطه بـين    ي نـوعي حلقـه   به، و روشن است كه اين بخش 1ونقل بوده فرآورده در حمل

هـاي ملـي    باشد. با توجه به آمـار موجـود در حسـاب    طرفين عرضه و تقاضاي اقتصاد مي
 8برابـر بـا    1390ونقل از توليد ناخالص داخلي كشور در سـال   سهم حمل، بانك مركزي

درصـد بنـزين مصـرفي     99باشد اين در حالي است كه در همين سال حـدود   درصد مي
بديهي است كه بنزين داراي نقش بسـيار حـانز    رو ايناز  ،ونقل بوده است كشور در حمل

باشد. با توجه بـه   شد اقتصادي) مياهميتي در توليد ناخالص داخلي كشور (و در نتيجه ر
طـور مسـتقيم    هاي اقتصادي به گيري ارزش افزوده بسياري از فعاليت كه فرآيند شكل اين

لـذا مصـرف بنـزين در كنـار سـاير       ،پـذيرد  مـي  تـأثير ونقل  يا غيرمستقيم از بخش حمل
ن در هاي نفتي داراي نقش مهمي در اقتصاد است. با توجه به مصرف باالي بنـزي  فرآورده
هـاي   تمهيدات جدي در بخـش ، 3محيطي ناشي از مصرف آن هاي زيست و آلودگي 2ايران

تمهيـداتي كـه منجـر بـه بهبـود       ور حتمطبه ضروري است.   اين فرآورده ي كننده مصرف

  

 

)، سـهم مصـرف   WEO2012 –) 2012انـداز انـرژي (   (چشـم  المللـي انـرژي   آژانس بين ي طبق گزارش ساليانه -1
دهنـده سـهم    درصد است كـه نشـان   63رقمي در حدود   2011ونقل در سال  هاي نفتي در حمل جهاني فرآورده

قابل ذكر است كه طبق همـين   چنين هم. باشد ميها نسبت به ساير مصارف نهايي آنها  باالي مصرف اين فرآورده
 ي باشد. طبـق ترازنامـه   در دنيا مربوط به بنزين مي 2011هاي نفتي سال  درصد كل مصارف فرآورده 32گزارش، 

  ونقل بوده است. درصد بنزين مصرفي ايران در حمل 98، حدود 1391انرژي كشور در سال 
 7/63برابر بـا   1391صرف بنزين كشور در سال هاي نفتي ايران، متوسط م طبق آمار شركت ملي پخش فرآورده -2

ــت  ــوده اس ــر در روز ب ــون ليت ــاليدر  ،ميلي ــه ح ــود در   ك ــار موج ــق آم  EIA (Energy Informationطب

Administration)  ميليـون ليتـر    25برابر بـا   2012ميانگين مصرف بنزين در هفت كشور خليج فارس در سال
برابـر   2010كشور جهان در سـال   219متوسط مصرف بنزين براي  EIAبر طبق آمار  چنين هم باشد.  ميدر روز 

دهد، متوسط مصرف بنـزين   ) نشان مي2013اوپك ( ي بولتن آماري ساليانه ميليون ليتر در روز بوده است. 15با 
بـه ايـن آمـار مشـخص      توجـه ميليون ليتر در روز بوده است. با  26برابر با  2012كشورهاي عضو اوپك در سال 

  مراتب باالتر است. المللي به مصرف بنزين ايران در قياس با فضاي بيناست كه 
، NOx، SO2اي (شـامل   وزارت نيرو، سهم انتشار گازهاي آالينـده و گلخانـه   1391انرژي سال  ي  طبق ترازنامه -3

SO3 ،CO ،SPM،  CO2 ،CH3 ،N2O و C    ناشي از مصرف بنزين در كشور از كل انتشـار گازهـاي آالينـده و (
، JP4گـاز، نفـت كـوره،     ها (شامل بنزين، گـاز مـايع، نفـت سـفيد، نفـت      اي ناشي از مصرف تمامي سوخت گلخانه
ATKبلند و گاز پااليشـگاه)   ي خار، هيزم، زغال چوب، زغال سنگ، گاز كوره و ، گاز طبيعي، ضايعات حيواني، بوته

  باشد. درصد مي 5/11برابر با  CO2باشد كه سهم بسيار بااليي است. اين سهم در مورد  درصد مي 12رابر با ب
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زيسـت   هاي طرفدار محيط هم توسط دولت و هم توسط گروه، شود 1كارائي مصرف بنزين

هــاي  كــه وجــود ناكــارائي مخــتص بخــش مــورد حمايــت خواهنــد بــود. بــديهي اســت
بلكه در بخش توليد اين فـرآورده نيـز ناكـارائي     اين فرآورده نفتي نيست ي كننده مصرف

 ي مسألهكه در آن بخش نيز بايستي تمهيدات الزم انديشيده شود. تمركز بر  2وجود دارد

 ي مقالهخصوص بنزين كه موضوع بحث  هاي نفتي به بهبود كارائي مصرف تمامي فرآورده
 3اثـرات بازگشـتي   شـامل دغدغه و نگرانـي جديـدي را بـه همـراه دارد كـه      ، حاضر است

  .باشد مي
، انتظار بر اين است تا مصرف انرژي كاهش يابـد ، بهبود كارائي مصرف انرژي دنبال به

اي در  هاي انرژي بحث گسـترده  سياست ي اما هم در ادبيات اقتصاد انرژي و هم در زمينه
واقعي چنين بهبودهايي در كارائي انرژي وجود دارد. اين فرآينـد متمركـز بـر     تأثيرمورد 

اثرات بازده انتظاري ناشي از بهبود كارائي انـرژي  ، مفهوم اثرات بازگشتي است كه در آن
هـاي   العمـل سيسـتم   كه ايـن كـاهش ناشـي از عكـس     ،يابد روي شدت انرژي كاهش مي
خدمات انرژي (همزمـان بـا بهبـود     6)5مني(قيمت ض 4مؤثراقتصادي به كاهش در قيمت 

هايي است كـه   تر اثرات بازگشتي عبارت از مكانيزم عبارت ساده باشد. به كارائي انرژي) مي
انـرژي ناشـي از ايـن بهبـود      ي كاهش مقـدار ذخيـره   ، سبببهبود كارائي انرژي دنبال به
  )2007، 7. (سورلشود مي

  

 

منظور از بهبـود كـارائي مصـرف انـرژي عبـارت اسـت از تغييـر فنـي          ،)2009بنا به تعريف آالن و همكارانش ( -1
، تغييــر فنــي در دســتگاه بــه ايــن معنــي كــه ،)Energy Augmenting Technical Changeافــزا ( انــرژي
گيري كـار  بـه (با فرض ثبات ساير شرايط) همان سطح توليد قبلـي بـا   كه  طوري انرژي رخ دهد به ي كننده مصرف
  ي را داشته باشد.تر بيشكه همان انرژي قبلي سطح توليد  ي حاصل شده يا اينتر كم انرژي

هاي سبك پااليشگاهي (كـه   منظور از ناكارائي در توليد بنزين عبارت از توانايي پايين پااليشگاه در توليد فرآورده -2
هاي  ها مربوط به فرآورده ي از كل توليدات پااليشگاهتر بيشدرصد قدر  چهباشد) است. هر  ترين آن بنزين مي مهم

، سهم توليـد  1390ا است. بايد بيان كرد كه در ايران و در سال ه آن پااليشگاه تر بيشسبك باشد نشان از كارائي 
در همين سـال، سـهم اشـاره شـده بـراي       كه حاليدر  ،درصد بوده است 19ها برابر با  بنزين از كل توليد فرآورده

 . سهم توليـد نفـت كـوره (فـرآورده سـنگين) در     باشد ميدرصد  40درصد و براي آمريكا برابر با  25ژاپن برابر با 
  درصد بوده است. 30برابر با  1390هاي كشور در سال  پااليشگاه

3- Rebound Effects  
4- Effective Price 
5- Implicit Price 
6- Grepperud and Rasmussen (2004) 
7- Sorrell 



   1397 بهار /  44 ي / شماره يازدهم/ سال انرژيي مطالعات اقتصاد  نامه فصل            40
 

تقاضـاي انـرژي را در   ، كـارائي انـرژي  دهـد كـه بهبـود     اثرات بازگشتي زماني رخ مي
طور مستقيم يا غيرمستقيم) افزايش دهد. وجود  هاي مختلف توليدي و مصرفي (به بخش

شود تا منافع حاصل از سياسـت بهبـود كـارائي مصـرف انـرژي       مي سبباثرات بازگشتي 
قـرار دهـد.    تـأثير هـايي را تحـت    كاسته شده و چه بسا بتواند اثربخشي چنين سياسـت 

ويژه در سطح كـالن توجـه    يل اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارائي مصرف انرژي بهتحل
اي كـه   گونه به ،زيست را به خود جلب كرده است اقتصاددانان انرژي و اقتصاددانان محيط

و در حال حاضر نيز موضـوع تحقيـق    است اي در اين زمينه شكل گرفته ادبيات گسترده
  .باشد ميزيست  و محيطبسياري از اقتصاددانان انرژي 

درصدي) كـارائي   5ضر بررسي اثرات بازگشتي ناشي از بهبود (ي حا مقالههدف اصلي 
گيـري ايـن    اندازه، اين فرآورده نفتيي  كننده هاي مختلف مصرف مصرف بنزين در بخش

و  CGE(1اثرات در اقتصاد ايـران در چـارچوب الگـوي تعـادل عمـومي قابـل محاسـبه (       

بهبود كارائي مصـرف بنـزين   ، ضري حا مقالهباشد. در  انجام تحليل حساست ميچنين  هم
در مدل وارد شده و ميزان اثرات بازگشتي ناشي از آن مورد  زا برونبه صورت يك ضريب 

ضـريب   صـورت  بـه كه بهبود كارائي مصـرف بنـزين    گيرد. با توجه به اين محاسبه قرار مي
مـالي (بـراي    تـأمين ي روابـط بـين   ساز مدل يازي بهلذا ن ،در مدل وارد شده است زا برون

  بهبود كارائي) و فرآيند نوآوري با بهبود كارائي وجود ندارد.
مقاله به اين ترتيب است كه در بخـش دوم   ي ساختار ادامه، براي نيل به اهداف مقاله

مقاله به بررسي ادبيات موضوع مربوط به اثرات بازگشـتي و برخـي مطالعـات خـارجي و     
و در بخش سوم مقاله نيز چـارچوب الگـوي   شده خلي مرتبط با موضوع مقاله پرداخته دا

مقاله ضـمن تبيـين چگـونگي     ي تعادل عمومي قابل محاسبه تبيين شده است. در ادامه
. در انتهـاي  اسـت  نتايج مربوط به اجراي مدل تشـريح شـده  ، اثرات بازگشتي ي محاسبه

  ده است.  آمه آورده شده و پيشنهاد سياستي نيز گيري مقال بندي و نتيجه مقاله نيز جمع
  

  تحقيقي  پيشينهادبيات موضوع و  -2

اي در مورد اثرات ناشـي از بهبـود كـارائي     هاي گسترده در ادبيات اقتصاد انرژي بحث
مصرف انرژي وجود دارد كه مربوط به اثرات بازگشتي است. منشأ اثـرات بازگشـتي ايـن    

ي واقعـي انـرژي شـده و بـه     هـا  قيمتكاهش سبب است كه بهبود كارائي مصرف انرژي 

  

 

1- Computable General Equilibrium (CGE) 
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پـذيري) و اثـر تركيـب     محصول (رقابت، رآمديد، وقوع اثرات جانشيني موجبدنبال آن 
  )1،2009. (ترنرشود (مصرف) مي

مراتـب شـديدتر از اثـرات     مدعي وضـعيتي بـه   ،)1992، 3(ساندرس 2بروكس -خازوم

طـور واقعـي    توانـد بـه   ند كه بهبود كارائي انرژي مـي ا هكرده و اين طور بيان بازگشتي بود
 4)1865پديده براي نخستين بـار توسـط جـوونز (   تقاضا براي انرژي را افزايش دهد. اين 

اسـت. بررسـي و    معروف "6اثرات معكوس"و يا  "5پارادوكس جوونز"شناسايي شده و به 

اثرات معكوس) چه در سطح كـالن و چـه در سـطح    چنين  همتحليل اثرات بازگشتي (و 
 ،خـود جلـب كـرده اسـت      زيسـت را بـه   توجه اقتصاددانان انرژي و حتي محـيط  7بخشي

. (آلـن و  سـرعت در حـال گسـترش اسـت     اي كه مباحث نظري در اين حـوزه بـه   گونه به
  )8،2007همكاران

 گـذاري انـرژي در   مطالعات تجربي در مورد اثرات بازگشتي براي استفاده در سياسـت 
) و پـس از  1975( 9) و هانون1980خازوم (، )1978( سدر مطالعات بروك 1970ي  دهه

) مـورد  1990( سبروك ي زيست در مطالعه بر مسائل محيط با تاكيد 1980ي  دهه آن در
  .ه استتوجه اقتصاددانان قرار گرفت
بنـدي كـرد. اثـرات بازگشـتي      كلـي تقسـيم   ي توان به دو دسته اثرات بازگشتي را مي

) در تعريـف اثـر بازگشـتي    2011( 12. باتاچاريا11و اثرات بازگشتي غيرمستقيم 10مستقيم

ناشي از كاهش   ي جويي شده مخارج صرفه، ه: توليدكنندهغيرمستقيم بيان كرده است ك
 هاي انرژي (در نتيجه بهبود كارائي انـرژي) را روي سـاير كاالهـا و خـدماتي (كـه      هزينه

  

 

1- Turner  
2- Khazzoom-Brookes 
3- Saunders 
4- Jevons 
5- Jevons Paradox 
6- Backfire Effects 

بخش اين آثـار   كامالً بديهي است كه اثرگذاري و تحليل اثرات بازگشتي و اثرات معكوس در سطح بخشي، تسري -7
  در سطح اقتصاد كالن نيز خواهد بود.

8- Allan et al 
9- Hannon 
10- Direct Rebound Effects 
11- Indirect Rebound Effects 
12- Bhattacharyya  
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بنـدي اثـرات بازگشـتي بـه      . تقسـيم 1كند كنند) هزينه مي نيز از انرژي استفاده ميها  آن

بـراي  ، اقتصـاد  ي اثـرات گسـتره   اثرات بازگشتي مستقيم و اثرات بازگشتي غيرمستقيم و
و كسي است كه ا. ه استارائه شد 2000نخستين بار توسط گرينينق و همكاران در سال 

ه اثرات بازگشـتي غيرمسـتقيم نيـز اشـاره كـرد      ي به كمبود مطالعات كاربردي در زمينه
  )2007(آلن و همكاران، .است

مطرح شده و از آن زمـان   1980ابتدا توسط خازوم در سال ، اثرات بازگشتي مستقيم
مورد توجه بسياري از محققان قرار گرفته است حتي اگر فرض شـود كـه بعـد از بهبـود     

مستقيم وجود نداشته باشـد بـا    اثر بازگشتي، كارائي مصرف در مورد نوع خاصي از انرژي
شود تا كاهش مصرف آن نـوع انـرژي در سـطح     مي سببال داليلي وجود دارد كه اين ح

بينـي شـده اسـت كـه بـه آن اثـرات        از ميزاني باشد كه در ابتـدا پـيش   تر كم كل اقتصاد
شود. مجموع اثرات بازگشتي مستقيم و غيرمستقيم ناشي  بازگشتي غيرمستقيم گفته مي

نامنـد كـه مقـدار آن وابسـته بـه       از بهبود كارائي مصرف انرژي را اثرات بازگشتي كل مي
  )1389منظور و همكاران، ( ماهيت و نوع بهبود كارائي است.، اندازه

: اثـر جانشـيني   2). اثـر جانشـيني  1(اسـت:    اثرات بازگشتي از پنج عنصر تشكيل شده

افـزايش كـارائي    ي عبارت است از افزايش در تقاضاي نوع خاصي از انرژي كـه در نتيجـه  
). اثـر  2(تر شـده اسـت.    ارزان، خاطر بازتوزيع درآمد براي خدمات اين نوع انرژي هانرژي ب

كـاهش   ي : اثر درآمدي عبارت است از افـزايش درآمـد در دسـترس در نتيجـه    3درآمدي

). اثـرات ثانويـه   3(شـود.   كاالها مـي  ي گذاري بر مصرف همهتأثير سببقيمت انرژي كه 

بهبود كـارائي مصـرف انـرژي    ، : در اين نوع اثر4پذيري) محصول و يا رقابت، ستانده –(داده 

تقاضا براي ايـن  ، شود. در نتيجه اين امر بر مي كاالهاي انرژيتوليد ي  هزينهكاهش  سبب
اقتصاد (اثـرات   ي ) اثرات گستره4(يابد.  آن تقاضا براي انرژي افزايش مي دنبال كاالها و به

: اگـر  5خصوص در بازارهاي سـوخت)  به –بازار  ي قيمتي و مقداري براي تسويه ي كننده تعديل

قيمـت انـرژي كـاهش يافتـه و در     ، اضـاي آن شـود  كـاهش تق  سبببهبود كارائي انرژي 
  

 

فوالد در فرآينـد توليـدي خـود افـزايش در كـارائي انـرژي داشـته باشـد،          ي توليدكننده چه چنانعنوان مثال  به -1
شده را براي خريد سـوخت   جويي صرفهي  هزينهتواند اين  توليد فوالد كاهش پيدا كرده و توليدكننده ميي  هزينه

طـور غيرمسـتقيم مصـرف انـرژي      بنـابراين از ايـن طريـق و بـه     شخصي (به قصد مسافرت) هزينه كند، خودروي
  )2011يابد (باتاچاريا،  افزايش مي

2- Substitution Effects 
3- Income Effects 
4- Secondary Effects (Input – Output Effects) 
5- Market Clearing Price and Quantity Adjustments or Economy Wide Effects 
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: 1) اثـرات تبـديلي  5(ي تقاضـا خواهـد شـد.    تر بيشانرژي ، ي كاهش قيمت انرژي نتيجه

پتانســيلي بــراي تغييــر ترجيحــات ، بهبــود كــارائي و در نتيجــه تغييــرات در تكنولــوژي
ليـدي  جايگزيني نهادهاي اجتمـاعي و بـازآرايي سـاختار تو    سببكنندگان بوده و  مصرف

دهند سه اثـر   شود. دو اثر اوليه را اثرات خرد گويند كه در سطح خانوار و بنگاه رخ مي مي
كنندگان در  بعدي را اثرات كالن گويند كه ناشي از تعامالت بين توليدكنندگان و مصرف

  )2005، 2. (هرويچباشد كل اقتصاد مي

). اثـرات  1وجـود دارد كـه عبارتنـد از: (    ،اثرات بازگشتي سه حالـت ممكـن  در مورد 
دنبـال بهبـود كـارائي     كاهش نهايي در تقاضاي انرژي (بـه ، بازگشتي منفي: در اين حالت

باشد كه اين حالت متداول نبـوده   مصرف انرژي) بيش از ميزان كاهش انتظاري اوليه مي
در ايـن   درصـد:  100). اثرات بازگشـتي بـين صـفر و    2دهد. ( و در شرايط خاصي رخ مي

تـر از   دنبال بهبود كـارائي مصـرف انـرژي) كـم     كاهش نهايي در تقاضاي انرژي (به، حالت
). اثـرات  3باشد كه حالت رايج در نتايج مطالعات اسـت. (  ميزان كاهش انتظاري اوليه مي

 دنبـال  بـه نهايي در تقاضاي انـرژي ( كاهش ، درصد: در اين حالت 100بازگشتي بيش از 
 سـبب ديگـر بهبـود كـارائي انـرژي      عبارت بهيا  ،انرژي) منفي است بهبود كارائي مصرف

ايـن   در اصـطالح افزايش مصرف انرژي شده است كه معروف به پارادوكس جونز بـوده و  
  )2005(هرويچ،  نامند. حالت را اثر معكوس نيز مي

اثـرات  ، با توجه به اثرات مختلف ناشي از بهبود كارائي انرژي (شامل اثرات جانشـيني 
اثرات گستره اقتصاد و اثرات تبديلي) طبيعي اسـت كـه تجزيـه و    ، اثرات ثانويه، رآمديد

تـوان   كه علت آن را مـي  باشدهايي  ها و چالش تحليل اثرات بازگشتي همراه با پيچيدگي
قرار گرفتن روابط حاكم بر اقتصـاد در نتيجـه بهبـود كـارائي انـرژي       تأثيرناشي از تحت 

پيـدايش ابهـام در مـورد     سـبب دانست. وجود اثرات بازگشتي  الذكر) (اثرات مختلف فوق
تحـت   موجـب هاي بهبود كارائي انرژي است. وجود اثـرات بازگشـتي    مفيد بودن سياست

حاصل از بهبود كارائي مصرف انرژي شده و چـه   3قرار گرفتن (كاهش يافتن) عوايد تأثير

ديگـر بهبـود    عبارت بهار دهد. قر تأثيربسا اثربخشيِ سياست بهبود كارائي انرژي را تحت 
 سـبب انرژي را كـاهش داده و در نتيجـه   ي  نهادهنهايي مربوط به ي  ، هزينهكارائي انرژي

  

 

1- Transformational Effects 
2- Hertwich 

  منظور از عوايد عبارت است از كاهش انتظاري در تقاضاي انرژي -3
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لذا بديهي اسـت كـه در ايـن وضـعيت كـاهش در تقاضـاي        ،شود افزايش تقاضاي آن مي
 يم.  ا هاز ميزاني خواهد بود كه قبل از بهبود كارائي انتظار داشت تر ، كمانرژي

دوفورنـاد   ،چـون  همگيري اثرات بازگشتي توسط افرادي  مطالعات مختلفي براي اندازه
و  )2005( 3اســمال و ون دنــدر، )2000( 2و همكــاران گگرينينــ، )1994( 1و همكــاران

. برخـي مطالعـات   )2009، 5(هرنينـگ و سـورل   انجام شده است )،1997( 4العابدين زين

ات بهبـود كـارائي بـر اقتصـاد در چـارچوب      تـأثير خارجي نيز وجود دارند كه به بررسـي  
 ي در مطالعـه  ،)2007( و همكاران آلن .اند پرداختهي تعادل عمومي قابل محاسبه ها مدل

افزايش كارائي مصرف انـرژي بـر بخـش صـنعت كشـور انگلسـتان        تأثيرخود به بررسي 
، درصـدي در كـارائي   5بهبود  ي كه در نتيجهاست مطالعه اين بوده  ي . نتيجهاند پرداخته

و  لـي  نادرصدي بوده اما اثرات معكوس رخ نـداده اسـت. هـ    40الي  30اثرات بازگشتي 
كـارائي انـرژي بـر    گذاري تحريـك  تأثيرخود به بررسي  ي در مطالعه ،)2006( 6همكاران

دهـد كـه    اين مقالـه نشـان مـي    ي . نتيجهاند پرداختهزيست در اسكاتلند  اقتصاد و محيط
تحريك توليد انرژي و مصرف انرژي شده و تبديل به عـاملي   سببك كارائي انرژي تحري

در  ،)2005. اسـمال و ون دنـدر (  محيطي خواهد شد ي زيستها شاخصبراي بدتر شدن 
هاي مختلـف   خود به برآورد اثرات بازگشتي براي وسايل نقليه موتوري در ايالت ي مطالعه

كـه در آن بهبـود كـارائي مصـرف      انـد  پرداختـه  1966-2001ي  دورهكشور آمريكا طي 
دهد كه مقدار اثـرات   تحقيق نشان ميشود. نتايج اين  افزايش مسافرت مي سببسوخت 

خـود   ي در مطالعـه  ،)2009( و همكـاران  لـي  ناهـ باشد.  درصد مي 7/4بازگشتي برابر با 
زيسـت و   بهبـود در كيفيـت محـيط    سـبب ند كه آيا افزايش كارائي انـرژي  ا هبررسي كرد

اين مطالعه را براي اقتصاد اسكاتلند و بـا اسـتفاده از   ها  آن شود؟ پايداري اين وضعيت مي
دهـد   تحقيق اين گروه نشان مي ي ند. نتيجها همدل تعادل عمومي قابل محاسبه انجام داد

اثـرات  باعـث پيـدايش   ، هـاي توليـدي   كه بهبود كلي در كارائي انرژي مصرفي در بخـش 
مصرف انرژي افزايش يافتـه و نسـبت   ، بهبود كارائي انرژي ي شود. در نتيجه بازگشتي مي

GDP  به انتشارCO2 يابد. كاهش مي  

  

 

1- Dufournaud et al 
2- Greening et al 
3- Small and Van Dender 
4- Zein-Elabdin 
5- Herring and Sorrell 
6- Hanley et al 
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ضر اولين تحقيق در داخل كشور است كه به بحث در مورد بهبـود كـارائي   ي حا مقاله
كشـور نوشـته   پردازد. تنها يـك مقالـه در    مصرف بنزين و اثرات بازگشتي ناشي از آن مي

در  ،)1389اسـت. منظـور و همكـاران (   شده كه بـه بررسـي اثـرات بازگشـتي پرداختـه      
طـور   درصـد بهبـود كـارائي در مصـارف بـرق بـه       10اند كـه   خود نتيجه گرفته ي مطالعه

  درصد اثرات بازگشتي را به همراه خواهد داشت. 2/14متوسط 

  

  چارچوب الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه - 3

كيلـومتر در ايـران در    100به آماري كه در مورد مصرف سوخت به ازاي هر  با توجه
تـوان اسـتنباط كـرد كـه كـارائي مصـرف        مـي ، المللـي وجـود دارد   مقايسه با سطح بـين 

لـذا ايـن پـايين بـودن كـارائي       ،1ويژه بنزين) در كشور پايين اسـت  هاي نفتي (به فرآورده

ضر ي حا مقالهدر  رو ايناز  ،اارزش شده استغيربهينه از اين سوخت ب ي منجر به استفاده
هاي مختلف  بررسي اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارائي مصرف بنزين در بخش دنبال به

دانـيم كـه اثـرات بازگشـتي ناشـي از بهبـود        كننده اين فرآورده نفتي هستيم. مي مصرف
گيري كـار  رو بـه  يـن ااز ،شـود  كارائي انرژي تنها محدود به اثرات جانشيني و درآمدي نمي

غافـل   سـبب كننده بـوده و   اثرات بازگشتي گمراه ي ي تعادل جزئي براي محاسبهها مدل
ي تعـادل عمـومي ايـن توانـايي را     هـا  مـدل شود.  شدن از اثرات بازگشتي غيرمستقيم مي

تـري   ابـزار مناسـب   رو اينه و از در نظر گرفتهاي اثرات بازگشتي را  دارند تا تمامي مولفه
ي تعادل عمـومي قابـل   ها مدلند. امروزه استفاده از گيري اثرات بازگشتي باش دازهراي انب

محيطي رايج  هاي مختلف انرژي و زيست اي براي ارزيابي سياست طور گسترده محاسبه به
هـاي دنيـاي واقعـي     توانند انعكاس خـوبي از پيچيـدگي   مي ها مدلشده است چراكه اين 

  اقتصاد باشند.
اثرات بازگشتي در اقتصادهاي مختلف بـا توجـه بـه سـاختارهاي مختلـف       ي محاسبه

اي  گونـه  ي تعادل عمومي قابل محاسبه بهها مدلباشد. كاليبراسيون  اقتصادي متفاوت مي
ه خـوبي مـنعكس كـرده و لـذا     ي ساختاري و رفتاري هر اقتصادي را بها ويژگياست كه 

  

 

اطالعـات  "بـا عنـوان    1388سـازي مصـرف سـوخت در سـال      ه توسـط شـركت بهينـه   شد طبق گزارش منتشر -1
دهد كه متوسط مصرف سوخت تركيبي كشور بـراي خودروهـاي    ، محاسبات نشان مي"ونقل و انرژي كشور حمل
عنـوان نمونـه ايـن     بـه  كه حاليليتر بوده است در  8/8كيلومتر برابر با  100به ازاي هر  1388سوز در سال  بنزين

ونقل دولت انگلستان) و بـراي اروپـا    ليتر (دپارتمان آمارهاي حمل 8/5برابر با  2012م براي انگلستان در سال رق
  المللي انرژي) بوده است. ليتر(آژانس بين 6/7برابر با  2004در سال 
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اثرات بازگشتي ناشي ار بهبود كارائي انـرژي   گيري د ابزار بسيار مفيدي براي اندازهتوان مي
  باشد.

ي هـا  مـدل ي مختلف و متداول تعادل عمـومي قابـل محاسـبه ماننـد     ها مدلاز ميان 
PEP

1 ،ORANI 2 ،MSG
3 ،SCGE 4 ، بخشـي از  ، ) و غيـره 2001( 5و همكـاران  الفگرن

اين مقاله برگرفته از الفگرن و بخش  ي مورد استفاده ي مدل تعادل عمومي قابل محاسبه
ديگر از مدل تعادل عمومي قابل محاسبه استاندارد اتخـاذ شـده اسـت. در مـدل تعـادل      

اقتصاد ايران اقتصادي باز و كوچك فرض شـده اسـت كـه توابـع     ، ضري حا مقالهعمومي 
و  CES(6ي اقتصاد ايران از نوع توابع كشش جانشيني ثابت (ساز مدلمورد استفاده براي 

مـاتريس حسـابداري   ، ضـر ي حا مقالـه تيف هستند. پايگـاه داده مربـوط بـه الگـوي      لئون
شـده مـورد    باشد. ماتريس حسابداري اجتماعي تجميع مي 1385) سال SAMاجتماعي (

هـا و كاالهـا در    باشد كه اسامي بخـش  كااليي مي 10بخشي و  9 ي استفاده در اين مقاله
  اند. عوامل توليد آورده شده) همراه با خانوارها و 1جدول (

  

  نهادهاي مدل -1 جدول

  )cكاالها (  )aها ( فعاليت

  محصوالت كشاورزي و ...  كشاورزي و ...

  نفت و گاز  نفت و گاز

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

  محصوالت ساير صنايع  ساير صنايع

  بنزين  هاي نفتي ساخت فرآورده

  نفتيهاي  ساير فرآورده

  آب و برق و گاز و خدمات مربوط به آن  توليد و انتقال و توزيع آب و برق و گاز

  ساختمان و خدمات ساختماني  ساختمان و خدمات ساختماني

  خدمات حمل و نقل  حمل و نقل و خدمات مربوطه

  خدمات  خدمات

  )fعوامل توليد (  )HHDخانوارها (

  سرمايه –كار روستايي  نيروي - كار شهري  نيروي  خانوار روستايي - خانوار شهري 

  

 

1- Partnership for Economic Policy (PEP)  
2- Multi-sectoral Model of the Australian Economy  
3- Multi-sectoral Growth  
4- Standard CGE  
5- Lofgren et al 
6- Constant Elasticity of Substitution (CES) 
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ها و حساب كاالهـا در قبـال همـديگر     رفتار حساب فعاليت ي دهنده نشان ،)2جدول (
باشد. در ابتـدا و در قالـب    مي 1385بوده و مربوط به ماتريس حسابداري اجتماعي سال 

گانه اقتصادي از  9هاي  تقاضاي هر كدام از فعاليت، جدول كاال در بخش (ماتريس جذب)
 6596عنوان نمونـه عـدد    گانه توليد شده در اقتصاد نشان داده شده است. به 10كاالهاي 

بـه ايـن معنـي     "ونقل و خدمات مربوطـه  حمل"و ستون  "بنزين"ميليارد ريال در سطر 
ميليـارد ريـال را    6569مبلغي به ارزش  "ونقل و خدمات مربوطه حمل"است كه فعاليت 

قابل ذكر در اين جدول اعداد صـفر   ي كاالي بنزين هزينه كرده است. نكته براي تقاضاي
برده شده در ستون متنـاظر بـا    هاي اقتصادي نام هستند كه نشان از عدم تقاضاي فعاليت

باشد. در مورد كاالي بنزين مشـاهده   صفر از كاالهاي توليد شده در سطرهاي متناظر مي
ين تقاضـا از ايـن كـاال    تـر  بيشداراي  "ت مربوطهونقل و خدما حمل"شود كه فعاليت  مي

ميليارد ريال هيچ تقاضاي بنـزين نداشـته    0با عددي برابر با  "ساختمان"بوده و فعاليت 
  است.

 ي عرضـه  ي دهنـده  ) كه بخش در كاال (ماتريس ساخت) است نشان2جدول ( ي ادامه
گانـه توليـد شـده در اقتصـاد      10گانـه اقتصـادي از كاالهـاي     9هـاي   هر كدام از فعاليـت 

سـاخت  "ميليارد ريال در سطر مربوط بـه فعاليـت    13731عنوان نمونه عدد  . بهباشد مي
سـاخت  "دهد كه فعاليت  نشان مي "بنزين"و ستون مربوط به كاالي  "هاي نفتي فرآورده
ميليارد ريـال كـرده اسـت.     13731بنزين به ارزش ي  عرضه اقدام به "هاي نفتي فرآورده

برده  هاي نام اين نكته هستند كه فعاليتي  دهنده در ماتريس ساخت نيز اعداد صفر نشان
بـرده شـده در    اي از كاالي متناظر نام گونه عرضه شده در سطر مربوط به اعداد صفر هيچ

  ستون مربوط به اعداد صفر ندارند.
، تجـارت خـارجي  ، انرژي، هاي توليد ضر شامل بلوكي حا مقاله مدل تعادل عمومي

كه بخشـي از مـدل تعـادل     باشد. با توجه به اين گذاري و تعادل بازاري مي سرمايه، نهادها

اين مقاله برگرفته از الفگرن و مدل تعادل عمـومي   ي عمومي قابل محاسبه مورد استفاده

مربوط به بلوك انرژي (سطح سوم توليد)  قابل محاسبه استاندارد است لذا فقط معادالت

  شود. كه مورد تأكيد و تمركز مقاله است تبيين مي
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  ضر (كاال در بخش)                    ميليارد ريالي حا مقالهها در ماتريس حسابداري اجتماعي  بخش مربوط به كاالها و فعاليت -2 جدول

حمل و نقل و   خدمات

  خدمات مربوطه

توليد و انتقال و توزيع   ساختمان

  آب و برق و گاز

هاي  ساخت فرآورده

  نفتي

ساير 

  صنايع

صنايع 

  غذايي و ...

نفت و 

  گاز

كشاورزي و 

...  

  ها فعاليت

  ها كاال                         

 كشاورزي و ... 26560 102 31621 3452 0 2198 0 336 5232

 نفت و گاز 0 0 0 0 14842 5267 0 0 0

 صنايع غذايي و ... 8760 817 31828 22680 115 2837 7317 452 20124

 ساير صنايع 10171 2087 6521 259734 802 27105 152468 19190 41202

توليد و انتقال و توزيع آب و  10997 7168 852 12478 511 21243 59 1259 16553

 برق و گاز

  بنزين 161 761 33 249 1 202 0 6596 3822

 هاي نفتي ساير فرآورده 1904 795 342 2370 553 2112 1137 3245 3191

  ساختمان 147 10009 116 1453 17 3508 0 716 14466

حمل و نقل و خدمات  326 8344 3483 6980 2210 2547 2400 41390 5730

 مربوطه

 خدمات 7840 26719 3033 16576 1000 51485 13164 29140 136724
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  بخش در كاال                  ميليارد ريال       –ضر (ادامه)        ي حا مقالهها در ماتريس حسابداري اجتماعي  بخش مربوط به كاالها و فعاليت

حمل و نقل و  خدمات

 خدمات مربوطه

هاي  ساير فرآورده  ساختمان

 نفتي

توليد و انتقال و توزيع   بنزين

 آب و برق و گاز

ساير 

 صنايع

صنايع 

 غذايي و ...

نفت و 

 گاز

كشاورزي و 

... 

  ها كاال

  ها فعاليت                

  كشاورزي و ... 160680 0 23480 1120 0 0 0 846 4 84761

  نفت و گاز 0 645466 0 0 0 0 0 0 0 21991

  صنايع غذايي و ... 1007 0 106148 5512 1 0 0 52 12 2789

  ساير صنايع 0 0 1618 452387 154 1296 7735 395 334 57367

  هاي نفتي فرآوردهساخت  0 0 0 2711 32 13731 22841 73 9 1783

توليد و انتقال و توزيع  0 0 0 101 195121 0 2141 35426 10 2416

  آب و برق و گاز

  ساختمان 0 0 0 0 0 0 0 261332 0 6

حمل و نقل و خدمات  0 0 0 0 9 0 0 119 258485 1212

  مربوطه

  خدمات 158 0 3871 55314 19 0 10546 32327 130379 938140
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  ساختار توليد 

سـاختاري  ، ضـر ي حا مقالـه ساختار توليـد مـورد اسـتفاده در مـدل تعـادل عمـومي       
تيـف بـراي تعريـف     و لئـون  CES) كه در آن از توابـع توليـد   1است (نمودار  1اي اليه سه

انـرژي بـا    -از تركيـب ارزش افـزوده   ، معادالت استفاده شده اسـت در سـطح اول توليـد   
از ، آيـد. در سـطح دوم توليـد    مـي  دسـت  بـه ام aتوليد بخـش  اي سطح  هاي واسطه نهاده

چنين  هماي تجميع شده حاصل شده و  واسطهي  ، نهادهnتا  1هاي تركيبي  تركيب نهاده
آيد. در سطح سـوم   مي دست بهانرژي  -افزوده  كل ارزش، از تركيب انرژي و ارزش افزوده

از تركيب چنين  همآمده و  دست به ارزش افزوده، كار و سرمايه توليد نيز از تركيب نيروي
  آيد. مي دست بهانرژي تركيبي ، هاي نفتي بنزين و ساير فرآورده

  

  
  

  ساختار توليد اقتصاد -1نمودار 

  

  

 

1- Three Nested Structure 

امaتوليد بخش 

ارزش افزوده -انرژي

ارزش افزوده

نيروي كار

سرمايه

انرژي

بنزين

ساير فرآورده هاي 
نفتي

نهاده ي واسطه اي

nنهاده تركيبي   1نهاده ي تركيبي 
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سطح اول مربـوط بـه    توان به دو زيرسطح تقسيم كرد كه زير سطح سوم توليد را مي
تابع توليد ارزش افزوده و زيرسطح دوم مربـوط بـه تـابع توليـد انـرژي اسـت كـه تنهـا         

بـراي   CESسـطح دوم از تـابع    در زير د.شو سطح دوم تبيين مي مربوط به زيرمعادالت 
بنـزين و سـاير   ي  نهـاده شـود. تـابع توليـد انـرژي از دو      تبيين تابع توليـد اسـتفاده مـي   

  زيـر تبيـين شـده   ي  رابطهفتي تشكيل شده كه تابع توليد مربوطه در قالب هاي ن فرآورده
  است.

)1  (  
ve

ve a
ave ve

a a e,a e,a
ee

QVE ( QFE )

−

ρ−ρ 
= α δ ⋅ ⋅ 

η  
∑

1

1  

، امaام مورد اسـتفاده در فعاليـت   eنفتي  ي عبارت از فرآورده QFEe,a، )1(ي  رابطهدر 

QVEa مقدار انرژي كل ،ve
aα پارامتر انتقال ،ve

e,aδ پارامتر سهم ،ve
aρ   پارامتر كشـش

باشـد. مقـدار    نيز پارامتري است كه معرف بهبود كارائي مصرف فرآورده نفتـي مـي   eηو 
مقدار ، باشد كه در صورت عدم وجود بهبود كارائي يا مساوي يك مي تر بزرگ eηعددي 

از يك خواهد. بود  تر بزرگآن برابر با يك بوده و در صورت وجود بهبود كارائي مقدار آن 
eηبديهي است كه  درصد افـزايش كـارائي يـا درصـد بهبـود كـارائي        ي دهنده نشان 1−

افزايش كارائي بوده و هـر چقـدر    ،دهنده افزايش يابد نشان eηار باشد. هر چقدر مقد مي
اسـت كـه    زا برونپارامتري  eηباشد. پارامتر كارائي  كاهش كارائي مي بيانگركاهش يابد 

بگيـرد عمـالً داراي    1مقـدار   چه چناندادن بهبود كارائي مد نظر بوده و  براي نشان فقط
بگيـرد (بـا توجـه بـه      1از  تر بزرگعددي  چه چناناخير بوده و ي  معادلهنقش خنثي در 

ايـن خواهـد بـود كـه همـان مقـدار از        ي نشان دهنده، كه  در مخرج كسر قرار دارد) اين
 دسـت  بـه هـاي نفتـي    ي از فرآوردهتر كم گيري مقداركار به توان با سطح توليد قبلي را مي

 صـورت  بـه تابع تقاضاي فـرآورده نفتـي   ، )1(ي  رابطهآورد. با حداكثرسازي سود مقيد به 
  آيد. مي دست به) 2(ي  رابطه

)2  (  
ve veveve a aae,a a

e,a a ve
a ee,a

PDE ( )
QFE QVE ( )

PEE

−

ρ +ρρ
 

α = ⋅ ⋅ ⋅
 ηδ  

1

11  

ام بـوده و  aرفته در فعاليت  كار به امeنفتي  ي قيمت فرآورده PDEe,a، )2(ي  رابطهدر 
PEEa   3(ي  رابطـه انـرژي نيـز از   ي  نهادهانرژي است. ارزش كل ي  نهادهنيز قيمت كل (

  آيد. مي دست به
)3          (  a a e,a e,a

e

PEE QVE PDE QFE⋅ = ⋅∑  
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  ساختار قيدهاي سيستم (تعادل در بازار) 

گيري كارگزاران اقتصادي بوده  معادالتي هستند كه خارج از تصميم، قيدهاي سيستم
تماميـت  ، باشند. وجود اين معادالت استفاده ميو به منظور حفظ تعادل در اقتصاد مورد 

هاي سيستم (تعـادل در   كنند. در ساختار قيد يك سيستم تضمين مي صورت بهاقتصاد را 
، تعـادل در بـازار خـارجي    تعادل بخش دولتي از برابـري درآمـد و مخـارج دولـت    ، بازار)

از برابـري كـل   تعـادل در بـازار كاالهـا و خـدمات     ، تراز حساب جـاري ي  معادلهاساس بر
تعادل در بازار كاالهاي مركب از برابري عرضـه و تقاضـاي   ، گذاري انداز با كل سرمايه پس

تعادل بازار عوامل توليد از برابـري عرضـه و تقاضـاي عوامـل     در نهايت كاالهاي مركب و 
  آيد. مي دست به 1توليد

  
  اثرات بازگشتي ي محاسبه -4

 ي ) تابع تقاضـاي فـرآورده  2(ي  ، رابطهشد كه در بخش سوم مقاله مشاهده طور همان
نفتـي   ي دهد. با توجه به اين رابطه مشخص است كه تقاضـاي فـرآورده   نفتي را نشان مي

e ام در فعاليتa تركيبي انرژي (ي  نهادهام تابعي از مقدارQVE( ،نفتـي   ي قيمت فرآورده
e) امPDE( ، ي  نهــادهقيمــت كــل) تركيبــي انــرژيPEE و كــارائي فــرآورده نفتــي (η 

تـوان اثـر تغييـرات     ه بـراي بنـزين مـي   به دست آمدتقاضاي ي  معادلهباشد. به كمك  مي
گيري كرد. طبيعي است كـه بـه    را بر تقاضاي اين فرآورده نفتي اندازه )ηن (كارائي بنزي

به ميزان  دنبال افزايش كارائي بنزين
•
η ،   درصد تغيير تقاضاي بنـزين در فعاليـتa  ام بـه

bnz,aQFEميزان 
•

ايـن اثـرات بـراي بنـزين     ، خواهد بود. طبق تعريف اثـرات بازگشـتي   
  شود: زير محاسبه مي صورت به

)4(bnz,a bnz,a bnz,a bnz,a
bnz,a

QFE (QFE QFE ) / QFE
RE

•

• •

   
−   = + × = + ×     η η  

2 1 1
1 100 1 100

bnz,aQFEتـوان نسـبت    مـي ، با توجه به تعريف كشـش 
•

•
η

را كشـش تقاضـاي بنـزين در     

  

 

عوامل توليد و فقط بر اساس نياز خود و بـر اسـاس    ي كه كارگزاران اقتصادي بدون توجه به عرضه با توجه به اين -1
برابري عرضه و تقاضاي عوامل توليد بايد وجـود داشـته    ي لذا رابطه ،كنند گيري مي و دستمزدها تصميم ها قيمت
  باشد.
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لذا  ،نشان داد ηεام نسبت به كارائي (كشش كارائي تقاضاي بنزين) ناميده و با aفعاليت 
  داريم:
)5   (  bnz,aRE ( )η= + ε ×1 100  
 ي در نتيجـه  ηεو با توجه به مقدار عددي كـه متغيـر    ياد شدهبه دو فرمول  توجهبا 

اثـرات   ي تـوان در مـورد انـدازه    مـي ، بهبود كارائي مصرف بنزين به خود خواهـد گرفـت  
اثرات بازگشتي خانوارها را  ي فرمول مربوط به محاسبه ،)6(ي  رابطهبازگشتي بحث كرد. 

 bnz,hRE، انديس معرف خانوارها (شـهري و روسـتايي)   h، دهد. در اين رابطه نشان مي

bnz,hqhام و hاثرات بازگشتي مربوط به بنزين براي خـانوار  
•

نيـز تغييـرات در تقاضـاي     
  نفتي بنزين است. ي ام براي فرآوردهhخانوار 

)6(bnz,h bnz,h bnz,h bnz,h
bnz,h

qh (qh qh ) / qh
RE

•

• •

   
−   = + × = + ×     η η  

2 1 1
1 100 1 100  

كـاهش   سـبب ، بهبود كـارائي مصـرف بنـزين    چه چناندر كل بايستي اشاره كرد كه 
مصرف بنزين به همان ميزان افزايش در كارائي مصرف بنـزين (كـاهش كامـل تقاضـاي     

ηε گاه  ، آنبنزين) شود =  چـه  چنـان شده و ميزان اثرات بازگشتي صفر خواهد بود.  1−
از افـزايش در   تـر  كـم  كاهش مصرف بنزين به ميزانـي  سبب، بهبود كارائي مصرف بنزين
−η گاه  ، آنكارائي مصرف بنزين شود εp p1 شده و ميزان اثرات بازگشتي بـين صـفر    0

افـزايش مصـرف    موجب، بهبود كارائي مصرف بنزين چه چناندرصد خواهد بود.  100تا 
ηε ه گا ، آنبنزين شود f درصد خواهد بود  100شده و ميزان اثرات بازگشتي بيش از  0

  كه حاكي از وجود اثرات معكوس است.

  

  نتايج تجربي - 5

از كانال مكـانيزم   زا برونهاي  وجود شوك، در يك الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه
گرفته شده  كار به تعادل عمومي گذارد. مدل مي تأثيرهاي مختلف اقتصادي  بازار بر بخش

كـاليبره شـده    1385ضر با استفاده از ماتريس حسابداري اجتمـاعي سـال   ي حا مقالهدر 
هـاي   نفتي بنزين و ساير فرآورده ي كشش جانشيني بين فرآورده، است. در سناريوي پايه
در نظر گرفته شده اسـت. بـراي    5/0) برابر با 1387خياباني ( ي نفتي با توجه به مطالعه

شود كه بهبـود   فرض مي، گيري اثرات بازگشتي ناشي از بهبود كارائي مصرف بنزين اندازه
درصدي در  5اثرات بازگشتي ناشي از بهبود  ،)3كارائي براي بنزين انجام پذيرد. جدول (
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بنـزين بـه عنـوان    ي  كننـده  ختلف مصرفهاي م كارائي مصرف بنزين را در رشته فعاليت
تـري از اثـرات بازگشـتي     كه بتوان تحليل دقيـق  دهد. براي اين توليدي نشان مي ي نهاده

) آورده 3ي ديگـر نيـز در جـدول (   هـا  شـاخص برخـي   ،هاي مختلف تبيـين كـرد   فعاليت
  اند. شده
درصدي  5شود كه اثرات بازگشتي ناشي از بهبود  ) مشاهده مي3با توجه به جدول ( 

ين اثرات تر بيش كه ريطو به ،هاي مختلف اقتصادي متفاوت است كارائي بنزين در فعاليت
ين تـر  كـم  درصـد و  8/19بـا   "ونقل و خدمات مربوطه حمل"بازگشتي مربوط به فعاليت 

باشـد. در فعاليـت    درصـد مـي   9/6بـا   "نفـت و گـاز  "اثرات بازگشتي مربوط به فعاليـت  
ي تـر  بـيش هـا مصـرف بنـزين     كه نسبت به ساير فعاليت "هونقل و خدمات مربوط حمل"

باشـد.   ي مـي تر بزرگاثرات بازگشتي نيز عدد ، ي به بنزين داردتر بيشداشته و وابستگي 
بخشي از اثرات بهبـود  ، با اثرات بازگشتي هستند همراههايي كه  طبيعي است در فعاليت

  1شود. وجود اثرات بازگشتي خنثي مي ي كارائي بر كاهش تقاضاي بنزين در نتيجه

ها  فعاليت ي در همه، شود كه در نتيجه بهبود كارائي بنزين ) مشاهده مي3از جدول (
ين كـاهش تقاضـا در فعاليـت    تـر  كـه كـم   ريطـو  به ،شاهد كاهش تقاضاي بنزين هستيم

 نفـت و "ين كاهش تقاضا در فعاليت تر بيشدرصد و  4با  "ونقل و خدمات مربوطه حمل"
درصـدي كـارائي بنـزين     5درصد بوده است. در كل بايد بيان كرد كه بهبود  7/4با  "گاز

هـاي اقتصـاد    درصد از تقاضاي بنزين در كل فعاليت 4/4طور متوسط  شود تا به مي سبب
درصـدي هسـتيم.    9/11طور متوسـط در كـل شـاهد اثـرات بازگشـتي       كاسته شده و به

هـاي اقتصـادي اثـرات معكـوس      دام از فعاليـت مهم ديگر اين است كه در هيچكـ  ي نكته
كـدام   بهبود كارائي بنزين در هيچ ي شود اين بدان معني است كه در نتيجه مشاهده نمي

  دهد. هاي اقتصادي افزايش تقاضاي بنزين رخ نمي از فعاليت
اعمال شـوك بهبـود كـارائي     ي شود كه در نتيجه مشاهده مي ،)3با توجه به جدول (

هـاي   درصـدي نيسـتيم كـه حالـت      100اهد اثرات بازگشتي صفر و يا ش، مصرف بنزين
  اثرات بازگشتي هستند. حصول اثـر بازگشـتي صـفر در هـر فعاليـت       ي حدي در محاسبه

  

  

 

اثرات بازگشتي اين نكته قابل ذكر است كه با فرض ثبات قيمت اسمي انرژي، اثـرات بازگشـتي    ي در مورد اندازه -1
افتد. تغيير در قيمـت اسـمي انـرژي يكـي از داليـل       زيرا تغيير در قيمت انرژي اتفاق نمي ،تر خواهند بود كوچك

  بروز اثرات بازگشتي است.
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  بنزيني  نهادهبهبود كارائي مصرف  ي ها در نتيجه اثرات بازگشتي مربوط به فعاليت -3جدول

  درصدي 5كارائي بهبود 

اثرات بازگشتي   رشته فعاليت

  (درصد)

كاهش در تقاضاي 

  بنزين (درصد)

ي بنزين  سهم هزينه

در هر بخش 

  (درصد)

ي ساير  سهم هزينه

در  *هاي نفتي فرآورده

  هر بخش (درصد)

مصرف بنزين در هر 

بخش (ميليارد 

  **ريال)

سهم هر بخش از كل 

مصرف داخلي بنزين 

  (درصد)

تغيير در سطح 

توليد هر بخش 

  (درصد)

  - 8/0  5/0  154  82/0  06/0  5/4  3/10  كشاورزي و ...
  - 5/1  5/2  726  11/0  10/0  7/4  9/6  نفت و گاز

  - 8/0  1/0  32  39/0  04/0  4/4  1/11  صنايع غذايي و ...
  - 5/0  8/0  237  94/0  07/0  6/4  5/8  ساير صنايع

توليد و انتقال و توزيع آب 
  و برق و گاز

2/10  5/4  15/0  53/1  193  7/0  8/0 -  

حمل و نقل و خدمات 
  مربوطه

8/19  4  80/2  38/1  6333  4/21  7/1 -  

  - 7/0  4/12  3661  36/0  43/0  2/4  3/16  خدمات
              

  - 97/0  5/5  1494  79/0  1/0  4/4  9/11  متوسط

  تحقيق يها هيافت: مأخذ
  باشد. مينفت گاز و غيره ، نفت كوره، هاي نفتي شامل نفت سفيد *. ساير فرآورده

  ارزشي و بر حسب ميليارد ريال آورده شده است. صورت بهلذا مصرف بنزين در هر بخش نيز  ،باشند ي تحقيق بر حسب ميليارد ريال ميساز مدلمورد استفاده براي  SAM**. چون اعداد موجود در 
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بنـزين در آن فعاليـت   تقاضاي ، درصدي كارائي 5بهبود  ي بدان معني است كه در نتيجه
درصد نيـز در هـر فعاليـت بـدان      100حصول اثر بازگشتي  ،درصد كاهش يافته است 5

تقاضاي بنـزين در فعاليـت مربوطـه    ، درصدي كارائي 5بهبود  ي معني است كه در نتيجه
  هيچ تغييري نكرده است. 

ارائي درصدي در كـ  5بهبود  دنبال بهشود كه  ) مشاهده مي3از ستون چهارم جدول (
هـاي اقتصـادي    بنـزين در بـين تمـامي فعاليـت    ي  هزينهين سهم تر ، بيشمصرف بنزين

درصـد بـوده و    80/2با رقمي برابـر بـا    "ونقل و خدمات مربوطه حمل"مربوط به فعاليت 
ين مصـرف بنـزين   تـر  بـيش درصـد قـرار دارد.    43/0با رقم  "خدمات"بعد از آن فعاليت 

ونقـل و   حمـل "هاي اقتصادي مربوط بـه فعاليـت    عاليتلحاظ ارزشي) در بين تمامي ف (به
ميليـارد ريـال بـوده و بعـد از آن فعاليـت       6333بـا رقمـي برابـر بـا      "خدمات مربوطـه 

وقـوع  ، ميليارد ريال قرار دارد. با توجـه بـه ايـن ارقـام     3661با رقمي برابر با  "خدمات"
ونقـل و   حمـل "اليـت  ين كاهش تقاضـاي بنـزين در فع  تر كم ين اثرات بازگشتي وتر بيش

  دور از انتظار نيست. "خدمات مربوطه
و  "سـهم هـر بخـش از كـل مصـرف داخلـي بنـزين       "آمار مربوط به  ،)3در جدول (

درصـدي در كـارائي    5بهبود  دنبال به "درصد تغيير در سطح توليد هر بخش"چنين  هم
ت ونقـل و خـدما   حمـل "شـود كـه فعاليـت     مصرف بنزين آورده شده است. مشاهده مـي 

درصد از كل مصرف داخلي بنزين (در بـين تمـامي    4/21داراي سهمي برابر با  "مربوطه
) آمار مربـوط بـه   3باشد. ستون آخر جدول ( هاي اقتصادي و نهادهاي داخلي) مي فعاليت

 دنبـال  بـه دهد. اگر فرض شـود كـه    را نشان مي "درصد تغيير در سطح توليد هر بخش"
انتظـار بـر    گاه  آن ،ددرآمدي و ... وجود نداشته باش، جانشينياثرات ، بهبود كارائي بنزين

امـا وجـود اثـرات     ،بهبود در كـارائي كـاهش يابـد    ي اين است تا تقاضاي بنزين به اندازه
شـود تـا    مـي  سـبب جانشيني و درآمدي و ... (اثرات بازگشـتي مسـتقيم و غيرمسـتقيم)    

 تـر  كـم  اي فعاليت كشاورزي و ...)درصد بر 5/4عنوان نمونه  كاهش در تقاضاي بنزين (به
ها كـاهش پيـدا    ها براي نهاده تقاضاي فعاليت رو ايناز  ،درصد) باشد 5از مقدار انتظاري (

  نيز با كاهش همراه است. ها  آن كرده و لذا سطح توليد
هـاي   ي نمايانگر ساختار اقتصاد هر كشوري مقادير مربوط به كششها شاخصيكي از 

هـا   بديهي است كه نتايج مطالعه نسبت به تغييـر مقـادير كشـش    رو ايناز  ،مختلف است
توانـد   حاضر مـي  ي هايي كه نتايج مطالعه ين كششتر مهمحساسيت داشته باشد. يكي از 
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هـاي   كشش جانشيني بين بنـزين و سـاير فـرآورده   ، نسبت به آن حساسيت داشته باشد
  ر نظر گرفته شده بود.د 5/0مقدار اين كشش برابر ، نفتي است. در سناريوي پايه

  

هاي  تحليل حساسيت اثرات بازگشتي مربوط به كشش جانشيني بين  بنزين و ساير فرآورده -4 جدول

  نفتي          (درصد)

  كشش جانشيني  رشته فعاليت

1/0  2/0  3/0  4/0  5/0  6/0  7/0  8/0  9/0  

  10,7  10,5  10,3  10,6  10,3  10,5  10,3  10,2  10,4  كشاورزي و ...
  6,7  6,5  6,4  6,3  6,9  6,8  7  6,7  6,5  و گازنفت 

  11,6  11,3  11,7  11,2  11,1  11,5  11,4  11,1  11  صنايع غذايي و ...
  8,7  8,2  8,8  8,7  8,5  8,3  8  8,4  8,1  ساير صنايع

توليد و انتقال و توزيع آب و 
  برق و گاز

10,4  10,5  10,3  10,7  10,2  10,4  10,6  10,2  10,9  

حمل و نقل و خدمات 
  مربوطه

19,3  19,9  19,5  20  19,8  20,2  20,4  19,5  19,8  

  16,4  17  16,9  16,7  16,3  16,4  16,1  16,4  16,6  خدمات
                    

  12,1  11,9  12,2  12  11,9  12  11,8  11,9  11,8  متوسط

  تحقيق يها هيافت: مأخذ
  

نتايج مربوط به تحليل حساسيت اثـرات بازگشـتي را نسـبت بـه كشـش       ،)4جدول (
شـود كـه بـا     دهد. مشـاهده مـي   هاي نفتي نشان مي جانشيني بين بنزين و ساير فرآورده

مقـدار اثـرات   ، هاي نفتـي  تغيير مقدار عددي كشش جانشيني بين بنزين و ساير فرآورده
كـه رونـد    ضـمن ايـن   كنـد.  مـي هاي مختلف تغييـر چنـداني ن   ليتبازگشتي در رشته فعا

هاي مختلف تغييـري نكـرده اسـت.     تغييرات مقدار اثرات بازگشتي نيز بين رشته فعاليت
همان ترتيبـي در مقـدار اثـرات بازگشـتي      2/0عنوان نمونه با كشش جانشيني برابر با  به

شـود. بـا مقـدار كشـش      مشاهده مـي  5/0شود كه در مورد كشش جانشيني  مشاهده مي
ونقـل   حمل"شود كه مقدار اثرات بازگشتي در فعاليت  مشاهده مي، 2/0رابر با جانشيني ب

 "نفـت و گـاز  "درصـد) و در فعاليـت    9/19ين مقـدار ( تر بيشداراي  "و خدمات مربوطه
نيز همين ترتيـب   5/0درصد) است در مورد كشش جانشيني  7/6ين مقدار (تر كم داراي
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 "ونقل و خدمات مربوطـه  حمل"در فعاليت  اثرات بازگشتي كه ريطو به ،شود مشاهده مي
ين مقـدار  تـر  كـم  داراي "نفت و گـاز "درصد) و در فعاليت  8/19ين مقدار (تر بيشداراي 

) و همـراه بـا تغييـر كشـش     4بـه جـدول (   توجـه باشد. بايد گفت كه با  درصد) مي 9/6(
صـد در  در 2/12درصـد تـا    8/11مقدار كل اثر بازگشتي بين ، 9/0تا  1/0جانشيني بين 

  باشد كه چندان قابل اعتنا نيست. نوسان مي
اثرات بازگشتي مربوط به خانوارها را به تفكيك شهري و روستايي نشـان   ،)5جدول (

درصـدي كـارائي بنـزين     5شود كه اثرات بازگشتي ناشي از بهبـود   دهد. مشاهده مي مي
بـه خانوارهـاي   درصـد و اثـرات بازگشـتي مربـوط      3/28براي خانوارهاي شهري برابر با 

باشد. متوسط اثرات بازگشتي مربـوط بـه خانوارهـا نيـز      درصد مي 1/17روستايي برابر با 
درصـد كـاهش تقاضـاي    ، )5درصد است. با توجه به سـتون آخـر جـدول (    7/22برابر با 

 1/4درصد و براي خانوارهاي روستايي برابر بـا   6/3اي شهري برابر با بنزين براي خانواره
از ، ضـر ي حا مقالهمورد استفاده در  1385مربوط به سال  SAM. با توجه باشد درصد مي

درصـد   5/44ها و نهادها) سهمي برابر بـا   كل مصرف بنزين كشور (در بين تمامي فعاليت
درصد مربوط به خانوارهاي روسـتايي   5/15مربوط به خانوارهاي شهري و سهمي برابر با 

به اين نكته وجود درصد بااليي از اثرات بازگشتي براي خانوارهاي شـهري   توجهاست. با 
  و روستايي دور از انتظار نيست.

  
  بهبود كارائي بنزيني  ها در نتيجه اثرات بازگشتي مربوط به خانوار -5 جدول

  درصدي 5بهبود كارائي 

  كاهش در تقاضاي بنزين (درصد)  اثرات بازگشتي (درصد)  خانوار

  6/3  3/28  شهريخانوار 
  1/4  1/17  خانوار روستايي

  9/3  7/22  متوسط

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

  
آمار مربوط به تغييـرات در تقاضـاي خانوارهـا از كاالهـا و      ي دهنده نشان ،)6جدول (

درصدي در كارائي مصـرف بنـزين اسـت. مشـاهده      5بهبود  ي خدمات مختلف در نتيجه
شود كه تقاضاي خانوارهاي شـهري و روسـتايي بـراي اكثريـت كاالهـا و خـدمات بـا         مي

هـاي نفتـي بـا افـزايش همـراه اسـت.        كاهش همراه بوده و تنها تقاضا براي ساير فرآورده
درآمدي و ... ، گونه اثرات جانشيني فرض شود هيچ چه ، چنانبهبود كارائي بنزين دنبال به
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بهبـود در كـارائي    ي انتظار بر اين است كه تقاضاي بنـزين بـه انـدازه    گاه  آن وجود ندارد
شـود كـه كـاهش در     مشاهده مـي  ياد شدهبه وجود اثرات  توجهاما با  ،بنزين كاهش يابد

بـراي خانوارهـاي روسـتايي     درصد و 6/3تقاضاي بنزين (براي خانوارهاي شهري برابر با 
تقاضـاي خانوارهـا    رو ايـن از  ،درصد) است 5از مقدار انتظاري ( تر كم درصد) 1/4برابر با 

كه امكـان جانشـيني بـين بنـزين و      يابد. با توجه به اين براي كاالها و خدمات كاهش مي
راه بـا  همـ ، لذا كاهش تقاضاي خانوارها بـراي بنـزين   ،هاي نفتي وجود دارد ساير فرآورده

بـا   "نفت و گاز"هاي نفتي است. در مورد كاالي  براي ساير فرآوردهها  آن افزايش تقاضاي
گونه تقاضايي از سوي خانوارها براي اين كـاال قبـل و بعـد از بهبـود      كه هيچ توجه به اين

  لذا تغيير در تقاضاي اين كاال نيز مطرح نيست. ،كارائي وجود ندارد
  

  بهبود كارائي مصرف بنزين بر تقاضاي خانوارها از كاالها و خدمات تأثير -6 جدول

تغيير در تقاضاي   كاال

  خانوار شهري (درصد)

  تغيير در تقاضاي 

  خانوار روستايي (درصد)

  -9/1  -8/1 كشاورزي و ...

  -  - نفت و گاز

  -8/1  -6/1 صنايع غذايي و ...

  -2  -9/1 ساير صنايع

و برق و  توليد و انتقال و توزيع آب
 گاز

8/1-  9/1-  

  -1/4  -6/3  بنزين

  4/1  5/1 هاي نفتي ساير فرآورده

  -2/2  -2  ساختمان

  -3/2  -1/2 حمل و نقل و خدمات مربوطه

  -1/2  -9/1 خدمات

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

  
آمار مربوط به درصد تغييرات صـادرات و واردات كاالهـا و    ي دهنده نشان ،)7جدول (

كاالها  ي صادرات و واردات همه، بهبود كارائي دنبال بهشود كه  خدمات است. مشاهده مي
توان به كـاهش سـطح    با كاهش همراه است. علت كاهش صادرات كاالها و خدمات را مي

تـوان بـه كـاهش     مات را نيز ميهاي اقتصادي و كاهش واردات كاالها و خد توليد فعاليت
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هاي اقتصادي (در نتيجه كـاهش   كاهش سطح توليد فعاليتچنين  همتقاضاي خانوارها و 
هاي توليدي) نسبت داد. در مورد بنـزين بايـد اشـاره كـرد كـه       براي نهادهها  آن تقاضاي

  .لذا تغييرات در صادرات آن نيز مطرح نيست ،چون صادراتي براي اين كاال وجود ندارد
  

  بهبود كارائي مصرف بنزين بر صادرات و واردات كاالها تأثير -7 جدول

تغيير در صادرات   كاال

  (درصد)

تغيير در واردات 

  (درصد)

  - 8/0  - 7/0 كشاورزي و ...
  -6/2  - 3/1 نفت و گاز

  - 8/0  - 8/0 صنايع غذايي و ...
  - 5/0  - 7/0 ساير صنايع

توليد و انتقال و توزيع آب و برق و 
 گاز

7/0 -  8/0 -  

  - 2/2  -  بنزين
  - 9/3  - 4/0 هاي نفتي ساير فرآورده

  -1  - 1/1 حمل و نقل و خدمات مربوطه
  - 8/0  -6/0 خدمات

  تحقيق يها هيافت: مأخذ

  

  گيري نتيجه - 6

را   مصـرف ايـن فـرآورده   نيـاز بـه تمهيـدات جـدي در     ، مصرف باالي بنزين در ايران
تواند مربوط بـه بهبـود كـارائي     تمهيدات ميد كه بدون ترديد يكي از اين كن ضروري مي

دغدغـه و  ، مصرف بنزين باشد. تمهيدات در مورد بهبود كارائي مصرف بنـزين در كشـور  
نگراني جديدي را به همراه دارد كه عبارت از اثرات بازگشتي است. اثرات بازگشتي بيـان  

اي  چـه انـدازه  تـا  ، بهبـود كـارائي   ي كند كه كاهش اوليه در مصرف بنزين در نتيجـه  مي
حاضر به بررسـي اثـرات بازگشـتي ناشـي از      ي مقاله، به اين نكته توجهشود. با  خنثي مي

هـاي  مختلـف و خانوارهـا     فعاليت ي در رشته، درصدي در كارائي مصرف بنزين 5بهبود 
  پردازد. مي

گيـري اثـرات بازگشـتي از مـدل تعـادل عمـومي قابـل         براي اندازه، حاضر ي در مقاله
دهند كه با بهبود كـارائي مصـرف بنـزين در     استفاده شده است. نتايج نشان مي محاسبه
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هاي مختلف و خانوارهـا  خـواهيم    فعاليت ي شاهد وجود اثرات بازگشتي در رشته، كشور
نفتي  ي اين فرآورده مؤثرقيمت ، بهبود كارائي مصرف بنزين دنبال بهبود به اين معني كه 

افزايش القايي در مصرف بنزين خواهد  مؤثر، سببمت كاهش پيدا كرده و اين كاهش قي
بنزين خنثي شده و به عبـارتي   ي بخشي از كاهش مصرف اوليه، اين امر ي شد در نتيجه

 ي شـود كـه در نتيجـه    اثرات بازگشتي ايجاد خواهد شد. بعد از اجراي مدل مشاهده مـي 
هـاي مختلـف    فعاليت ي اثرات بازگشتي در رشته، درصدي كارائي مصرف بنزين 5بهبود 

(كـه سـهم بـااليي از     "ونقـل و خـدمات مربوطـه    حمـل "فعاليت  كه ريطو به ،وجود دارد
ين اثـرات  تـر  بـيش درصـد داراي   8/19مصرف بنزين را دارد) با اثرات بازگشتي برابـر بـا   

ين تـر  كـم  داراي ،درصـد  9/6با اثرات بازگشتي برابـر بـا    "نفت وگاز"بازگشتي و فعاليت 
هاي اقتصادي نيز  باشد. متوسط اثرات بازگشتي در بين تمامي فعاليت شتي مياثرات بازگ
كه  تغيير در مقـدار كشـش    با توجه به اين، سوي ديگر ازدرصد بوده است.  9/11برابر با 

 مـؤثر تواند بر مقـدار اثـرات بازگشـتي     هاي نفتي مي جانشيني بين بنزين و ساير فرآورده
كـه بـا تغييـرات مقـدار      شده استساسيت شده و مشاهده اقدام به انجام تحليل ح ،باشد

تغيير قابل اعتنايي در مقدار اثـرات بازگشـتي در    ،9/0تا  1/0 ي كشش جانشيني در بازه
دهنـد كـه    هاي مختلف وجود ندارد. در مورد خانوارها نيز نتايج نشـان مـي   رشته فعاليت

و براي خانوارهـاي روسـتايي   درصد  3/28اثرات بازگشتي براي خانوارهاي شهري برابر با 
تقاضاي خانوارهاي شهري و روستايي براي تمامي چنين  همباشد  درصد مي 1/17برابر با 

كه موضوعيت ندارد) كـاهش يافتـه و تقاضـا     "نفت و گاز"كاالها و خدمات (به استثناي 
افزايش يافته است. بخش ديگري از نتايج تحقيـق نشـان    "هاي نفتي ساير فرآورده"براي 
سـطح توليـد تمـامي    ، درصدي در كـارائي مصـرف بنـزين    5بهبود  دنبال بهدهند كه  مي

صـادرات (بـه اسـتثناي بنـزين و     چنـين   هـم هاي اقتصـادي كـاهش پيـدا كـرده      فعاليت
ساختمان كه صادرات ندارند) و واردات (به استثناي ساختمان كه واردات نـدارد) تمـامي   

  يابد.   ز كاهش ميكاالها و خدمات توليد شده در اقتصاد ني
  

  پيشنهاد سياستي -7

گـذاران اقتصـادي    شود كـه سياسـت   پيشنهاد مي، ضري حا مقالههاي  به يافته توجهبا 
ريـزي در راسـتاي بهبـود كـارائي مصـرف       گيـري و برنامـه   كشور قبل از هرگونه تصـميم 

به اثـرات بازگشـتي ناشـي از    ، ها آن سازي مصرف ويژه بنزين و بهينه هاي نفتي به فرآورده
هـايي تـوأم بـا     ترديـد اجـراي چنـين سياسـت     چـرا كـه بـي    ،ندكنها توجه  اين سياست
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توانـد   خصـوص بنـزين شـده و مـي     ها بـه  هايي در سمت تقاضاي اين فرآورده العمل عكس
ونقل  حمل"هاي  د. بديهي است كه در فعاليتكنها را خنثي  اثرگذاري نهايي اين سياست

خانوارهاي شهري و روسـتايي بـا توجـه بـه     چنين  همو  "خدمات"و  "بوطهو خدمات مر
هـاي بهبـود كـارائي مصـرف و      بايسـتي اجـراي سياسـت   ، اثرات بازگشـتي  تر بيششدت 
 ،ي باشـد تـر  كم ريزي كرد تا همراه با اثرات بازگشتي هاي قيمتي را طوري برنامه سياست

هـايي پديـدار    راي چنـين سياسـت  نگيرد ناكارآمـدي در اجـ   انجامچراكه اگر دقت كافي 
تـر و   طـور راحـت   توان بـه  مي "نفت و گاز"خواهد شد. اين در حالي است كه در فعاليت 

چراكـه اثـرات    ،هاي قيمتـي را پيـاده كـرد    تري سياست بهبود كارائي و سياست گسترده
  است. تر كم مراتب بازگشتي در اين فعاليت به
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