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چكيده
گاز طبيعی نقش مهمی در اقتصاد ایران دارد .توجه به شاخص قيمت سایهاي میتواند
راهنماي خوبی براي تعيين قيمت بهينه این منبع باشد .این پژوهش در صدر است قيمت
سایهاي گاز طبيعی در فعاليتهاي توليدي اقتصاد ایران را محاسبه نماید .براي این منظور ،از
مدل داده-ستانده غيرخطی استفاده شده است .دادههاي مورد نياز از جدول داده-ستانده مرکز
آمار ایران در سال  1390تأمين گردیده است .استفاده از مدل داده  -ستانده غيرخطی ،امکان
تعيين همزمان قيمت سایهاي گاز در فعاليتهاي مختلف و نشان دادن قيمت سایهاي واحدهاي
مختلف گاز طبيعی که معموالً متفاوت از یکدیگر میباشند را براي این تحقيق فراهم ساخته
است .همزمانی این دو خاصيت از ویژگیهاي این تحقيق در مقایسه با دیگر تحقيقات انجام
شده در کشور میباشد .براساس نتایج تحقيق ،از دید کالن ،قيمت سایهاي تا حد زیادي به
تغييرات در توليدات فعاليتها د ر ازاي تغييرات در مصرف گاز طبيعی آنها وابسته است .با این
حال ،در تخصيص گاز طبيعی به فعاليتها مختلف توليدي مسئله قيمت سایهاي آنها از دید
کالن کمتر مورد توجه قرار گرفته است .از دید خرد ،قيمت سایهاي در حد بسيار زیادي به
سهم منفعت صاحبان سرمایه در هزینه توليدات آنها بستگی دارد .به استثناي توليد ،انتقال و
توزیع برق ،همه فعاليتها با  11تا  98درصد افزایش در قيمت گاز طبيعی سودآور میباشند.
طبقهبندي C02, C67, Q34, Q47 : JEL

 .1نویسنده مسئول
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امروزه تأمين انرژي از مهمترین مباحث توسعه اقتصادي کشورها به شمار میرود.
توسعه اقتصادي کشورها نهتنها نيازمند مصرف انرژي است ،بلکه نيازمند افزایش مصرف
آن هم میباشد .نگاهی به روند مصرف انرژي در کشورهاي درحالتوسعه نشان میدهد
که شتاب در توسعه ،با افزایش قابلتوجه مصرف انرژي همراه بوده است .از طرفی ،عمده
انرژي مصرفی جهان از منابع فسيلی تأمين میشود که با مشکالت متعدد از جمله
محدودیت و پایانپذیري روبرو است .لذا ضرورت صرفهجویی در مصرف انرژي و
بهينهسازي مصرف آن امري انکارناپذیر میباشد.
نيمه دوم قرن بيستم با رشد قابلتوجه تقاضاي انرژي در چارچوب توسعه پایدار
همراه بود .نظریات رشد اقتصادي ،انرژي را بهعنوان یکی از مهمترین عوامل توليد
مدنظر قرار میدادند .بهاین ترتيب ،امروزه استفاده کار از انرژي به خصوص مسئله
سوختهاي فسيلی از جمله گازطبيعی ،به دالیل زیست محيطی و کاهش ذخایر این
منابع در مباحث سياستگذاري عمومی مطرح میباشد .اهميت این مباحث با
رقابتپذیري محصوالت ،امنيت انرژي و منافع زیست محيطی همچون کاهش انتشار
گازهاي گلخانهاي و گرم شدن کره زمين ارتباط نزدیکی دارد.
یکی از ابزارهاي مصرف بهينه مصرف حاملهاي انرژي ،قيمتگذاري مناسب این
منابع است .انحصار عرضه گاز طبيعی مانع از قيمتگذاري مناسب آن در بازارهاي
رقابتی شده است .در این شرایط از معموالً قيمت سایهاي که یکی از ابزارهاي تخصيص
بهينه حاملهاي انرژي است ،استفاده میشود.
قيمت سایهاي ،ارزش یا بهاي ضمنی کاال یا خدمتی است که به دالیلی چون انحصار
دولتی ،قيمت بازاري ندارند (هاشم لو و همکاران2015 ،1؛ اسماعيل نيا1389 ،؛ خادم
وطنی و گوردون .)2007 ،2در ادبيات اقتصادي ،مواردي دیده میشود که براي کاالهاي
داراي قيمت بازاري در تخصيص بهينه کاالها ،قيمت سایهاي هم تعيين میشود .این
قيمتها که ارزش نهایی خالص ضمنی کاالها را نشان میدهند و در داد و ستدهاي بازار
مشاهده نمیشوند را قيمت سایهاي مینامند (خادم وطنی و گوردون.)2007 ،
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این مقاله قيمت سایهاي گاز طبيعی در فعاليتهاي مختلف اقتصادي را بررسی
میکند .براي این منظور ،از مدل داده-ستانده غيرخطی استفاده میشود .از خصوصيات
این تحقيق در مقایسه با مطالعات قبلی ،محاسبه همزمان ارزش سایهاي گاز در سطا
فعاليتهاي مختلف توليدي است که امکان مقایسه قيمت سایهاي گاز در فعاليتهاي
مختلف توليدي را فراهم میسازد .استفاده از مدل داده-ستانده غيرخطی این امکان را
میدهد تا برخالف مدلهاي مرسوم داده-ستانده (که از مدل لئونتيف استفاده میکنند)
قيمت سایه اي گاز طبيعی در سطوح مختلف استفاده آن در فعاليتهاي اقتصادي
متفاوت باشد که به نظر میرسد با واقعيتهاي اقتصادي سازگاري بيشتري داشته باشد.
از ویژگیهاي دیگر این تحقيق ،محاسبه قيمت سایهاي گاز طبيعی در فعاليتها از
دیدگاه خرد و کالن اقتصادي است که امکان سياستگذاري آن از دیدگاه خرد و کالن
را ميسر میسازد.
این مقاله در شش بخش ساماندهی شده است .بخش بعدي به تبيين قيمت سایهاي
اختصاص دارد .بررسی مطالعات انجام شده بخش سوم این مقاله را تشکيل میدهد.
معرفی مدل تحقيق و منابع دادهها به بخش چهارم موکول میشود .یافتههاي تحقيق
موضوك بخش پنجم این مقاله است .نتيجهگيري این مطالعه هم پایان بخش آن
میباشد.
 -2قيمت سايهاي
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قيمت سایهاي معموالً از دو دیدگاه کالن یا خرد مورد بررسی قرار میگيرد .از
دیدگاه کالن ،قيمت سایهاي ارزش توليد نهایی منابع در فرآیند توليد را نشان میدهد.
بهاین ترتيب ،قيمت سایهاي ،اثر مصرف یک واحد نهاده در یک بخش بر توليدات کل
ناحيه یا کشور را نمایش میدهد .در تحقيقی دیگر ،قيمتسایهاي با هزینه فرصت مورد
سنجش قرار گرفته است .بهعبارت دیگر ،قيمت سایهاي هر نهاده ،عبارت است از
هزینههاي فرصت ازدست رفته در اثر عدم بهکارگيري آن نهاده در توليدات دیگر تعریف
شده است (اسماعيلنيا .)1389 ،خادم وطنی و گردون ( )2007با تکيه بر اقتصاد
نئوکالسيک ،تعریف دیگري از قيمت سایهاي از منظر کالن ارایه دادهاند .براساس این
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تعریف ،منافع خالص نهایی آخرین واحد نهاده براي جامعه ،ارزش سایهاي آن نهاده
میباشد.
از منظر خرد ،قيمت سایه اي را مقدار افزایش در ارزش سود ناخالص حاصل از یک
واحد نهاده اضافی ،تعریف کردهاند (تهامیپور زرندي و یزدانی .)1395 ،خادم وطنی و
گوردون ( )2007قيمت سایه اي انرژي از دیدگاه اقتصاد خرد را ارزش خالصی که
صاحبان یک صنعت به ازاي هر واحد نهاده انرژي اضافی کسب میکنند تعریف
نمودهاند .درتعریفی دیگر ،قيمت سایهاي گازطبيعی ،قيمت اضافهاي است که
توليدکننده حاضر اس ت براي هر واحد گاز اضافی پرداخت نماید (اسماعيل نيا 1389،و
تامپسون و سينگلتون.)1985،1
در ادبيات اقتصاد انرژي ،این تعاریف از قيمت سایهاي ،در سطا خرد میتواند در
مسایل تصميمگيري بنگاهها نقش مهمی در تخصيص نهادهها ایفا کند .بهعنوان مثال
یانگ و همکاران )2015( 2با اشاره به نقش قيمت سایهاي در تصميمسازي بنگاههاي
خصوصی خاطر نشان کردهاند که کميابی انرژي سبب شکاف بين قيمت سایهاي و
قيمت بازاري آن میگردد که یک اصل مهم براي بنگاه خصوصی در تصميمگيري در
زمينه انرژي محسوب میشود .وقتی قيمت سایهاي نهاده انرژي با قيمت بازاري آن برابر
نباشد ،بنگاه خصوصی انرژي و دیگر نهادهها را براي حداکثرسازي سود در فرآیند توليد
بازتخصيص میکند.
در پایان اگرچه تحت یک مجموعه از فروض آرمانگرایانه ،مکانيسم قيمت رقابتی به
تخصيص بهينه منابع منتهی میشود ،اقتصاددانان از توانایی سيستم قيمتها براي
تخصيص مطلوب منابع انرژي ،هنگامی که فروض الزم براي بهينگی بهطور کامل
برآورده ن شده باشد ،اطمينان ندارند .با این توصيف ،سؤال این است :آیا بازارها
می توانند منابع تجدیدناپذیر را به شکلی کارا و مطلوب تخصيص دهند؟ چرا که منابع
تجدیدپذیر منحصر بهفرد میباشند .زیرا برخالف عرضه بالقوه نامحدود نيروي کار و
سرمایه انسانی ،توليد و ذخایرمنابع انرژي محدود است (اسليد .)1992 ،3لذا در چنين
شرایطی ،قيمتهاي سایه براي تعيين قيمتهاي واقعی این منابع پيشنهاد میشود.
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مطالعات چندي در خصوص تعيين قيمت سایهاي گاز انجام شده است که به لحاظ
روششناسی حایز اهميت میباشند .دستهاي از مطالعات قيمت سایهاي گاز طبيعی را با
روش اقتصادسنجی محاسبه نمودهاند .بهعنوان مثال ،تامپسون و سينگلتون()1985
قيمت سایهاي مبادله گاز طبيعی بين ایالتهاي مختلف آمریکا را با طراحی مدل پویاي
اقتصادسنجی براي بازارگازطبيعی این کشور با استفاده از دادههاي سالهاي -1990
 1973محاسبه نمودهاند .گلستانی و همکاران ( )1392هم با استفاده از مدل
اقتصادسنجی ،قيمت سایهاي ذخيره گاز طبيعی در کشورهاي عضو مجمع کشورهاي
صادرکننده گاز را با استفاده از دادههاي  1980-2010محاسبه نمودهاند .جوان و
همکاران ( )1395قيمت بهينه گاز طبيعی در ایران را با استفاده از دادههاي تابلویی پویا
و بهينه رمزي بواتو محاسبه و با قيمت گاز طبيعی بعد از هدفمند کردن یارانهها مورد
مقایسه قرار دادهاند .آقایی ( )1395با استفاده از آزمون کرانهاي  ARDLتأثير مصرف
انرژي و رشد اقتصادي را به تفکيک حاملهاي مختلف انرژي در سطا بخشهاي توليد
و کل اقتصاد بررسی نموده است .الي و همکاران )2016( 1با استفاده از تابع فاصلهاي
برپایه انرژي قيمت سایهاي چهارنوك انرژي شامل زغال سنگ ،نفت ،گاز و برق را
محاسبه کرده است.
مطالعات دیگري هم با استفاده از روش اقتصادسنجی در محاسبه قيمت سایهاي
مواد اوليه انجام شده است .بهعنوان مثال ،شرزهاي و موالئی )2008( 2قيمت سایهاي
نشر گاز  co2را با استفاده از تابع فاصلهاي ستانده محاسبه کردهاند .دادههاي مورد
استفاده تحقيق ،دادههاي سري زمانی اقتصاد ایران براي دوره  1974-2004بوده است.
آنگولو و همکاران )2014(3قيمت سایهاي کوتاهمدت و بلندمدت آب در بخش هتلداري
اسپانيا را محاسبه کردهاند .دادههاي این تحقيق که از تابع هزینه ترانسلوگ استفاده
نموده است از ميکرودادههاي  676بنگاه تأمين شده است .یانگ و همکاران ()2015
قيمت سایهاي انرژي براي  30شهرستان کشور چين طی دوره  1998-2011را با
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استفاده از تابع فاصلهاي نهاده شفارد محاسبه کردهاند .ژي و همکاران )2017( 1با
استفاده از تابع فاصلهاي نهاده شفارد ،قيمتهاي سایهاي انرژي فسيلی و غيرفسيلی در
دوره  2014-1980را براي چين مورد مقایسه قرار دادهاند .تماکی و همکاران)2018( 2
هم قيمتهاي سایهاي  32ماده معدنی را با استفاده از تحليل مرزي تصادفی 3به روش
دادههاي تابلویی ( 16کشور در دوره  )1980-2010مطالعه نمودهاند .بيرکنز و
همکاران ،)2019( 4قيمت سایهاي آب مورد مصرفی در آبياري چهار محصول اصلی و
یک محصول تجاري را با توجه به ارزش نهایی آب محاسبه نمودهاند .این تحقيق
اطالعات کشورهایی که عمدتا از آبهاي زیر زمينی استفاده میکنند را به کمک روش
دادههاي تابلویی بررسی نمودهاست .یانگ )2019( 5به کمک مدل پویا ،با استفاده از
دادههاي تابلویی قيمت سایهاي نيتروژن در توليد برنج در چين را معين ساخته است.
برنامهریزي خطی روش دیگري است که در محاسبه قيمت سایهاي گاز طبيعی و
دیگر منابع مورد استفاده قرار گرفته است .اسماعيلنيا ( )1389با استفاده از مدل
برنامهریزي خطی ،قيمت سایهاي گاز صادراتی را محاسبه نموده است .این روش در
محاسبه قيمت سایهاي دیگر حاملهاي انرژي نيز مورد استفاده قرار گرفته است .منظور
و رضایی ( )1390قيمت سایهاي انرژي الکتریکی در بازار برق ایران را با استفاده از روش
برنامهریزي خطی محاسبه نمودهاند .عالوه براین ،ليو و همکاران )2009 ( 6قيمتهاي
سایهاي آب صنعتی و توليدي در حواشی  9رودخانه اصلی چين در سال  1999را با
استفاده از ترکيب داده-ستانده با برنامهریزي خطی و شبيهسازي غيرخطی گوس-
نيوتون 7محاسبه نمودهاند .یک مدل برنامهریزي خطی مختلط-جزء صحيا براي
محاسبه قيمت سایهاي جهت ارزیابی روشهاي ایستگاه مبادله باتري و ریز شبکه در
چين مورد استفاده ونگ و همکاران )2019( 8قرار گرفت .زو و همکاران )2020( 9هم با
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استفاده از روش برنامهریزي خطی اقدام به محاسبه قيمت سایهاي سرمایهگذاري گاز
طبيعی نمودهاند.
روش تحليل غيرپارامتریک هم روش دیگري است که در تعيين قيمت سایهاي
انرژي اعم از گاز طبيعی و دیگر منابع توليدي مورد استفاده قرار گرفته است .بوسمار و
همکاران )2017( 1با استفاده از روش غيرپارامتریک بر پایه مدل تکنولوژي مولد
آلودگی ،قيمتهاي سایهاي کربن در طول دوره  1990-2007را براي  119کشور جهان
محاسبه کردهاند .شن و لين )2017( 2هم براساس تحليل غيرپارامتریک تصادفی
دادهها ،قيمت سایهاي آب کشاورزي  30ناحيه شهرستانی چين را در دوره -2012
 2002محاسبه کردهاند.

اخيرا شریفی )2016( ،3در مقالهاي باعنوان" قيمتهاي سایهاي انرژي در بخشهاي
اقتصادي ایران" بااستفاده از یک مدل داده-ستانده غيرخطی ،روشی براي اندازهگيري
قيمت سایهاي منابع اوليه نظير انرژي ارایه داده است .در این روش که از مدل داده-
ستانده غيرخطی شریفی ( )2018استفاده شده است ،منابع انرژي بهعنوان منابع اوليه
توليد مورد توجه قرارگرفته است.
 -4روششناسي پژوهش

1. Boussemart et al.
2. Shen & Lin
3. Sharify
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تهيه جدول فعاليت در فعاليت با فرض تکنولوژي بخش ،جدول داده -ستانده
متقارن با استفاده از دو ماتریس مصرف و عرضه محاسبه میشود .براي این منظور ،ابتدا
با توجه به رابطه ( ،)1ماتریس سهم بازار محاسبه میگردد:
−1
̂
D = MG
() 1
−1
در این رابطه M ،ماتریس ساخت Ĝ ،معکوس ماتریس قطري کاالها و خدمات
توليد داخل و  Dماتریس سهم بازار میباشد.
در ادامه ،ماتریس ضرایب فنی ماتریس جذب از رابطه ( )2محاسبه میشود:
̂ −1
K = UQ
() 2
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 Kماتریس ضرایب فنی ماتریس جذب U ،ماتریس جذب و ̂ −1
 Qمعکوس ماتریس
قطري محصوالت توليدي فعاليتهاي مختلف اقتصاد را نشان میدهند.
براي محاسبه ماتریس ضرایب فنی جدول فعاليت در فعاليت از رابطه ( )3استفاده
میگردد:
A = DK
() 3

در این رابطه A ،ماتریس ضرایب فنی جدول فعاليت در فعاليت است.
حال با بهکارگيري رابطه ( ،)4ناحيه اول جدول فعاليت در فعاليت محاسبه میگردد:
̂
X = AQ
() 4
 Xناحيه داد و ستد بين بخشی جدول داده-ستانده است.
ناحيه دوم جدول از رابطه ( )5حاصل میشود:
y = f − m = q − Aq
() 5
 qبردار توليد کل فعالييتهيا m ،بيردار واردات f ،بيردار تقاضياي نهيایی و  yبيردار
کاالهاي نهایی توليد شده در کشور را نشان میدهد.
ناحيه سوم جدول هم از ناحيه سوم جدول مصرف استفاده میشود.

برونزا کردن مؤلفههاي انرژي

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

براي محاسبه قيمت سایهاي گاز ،ابتدا مصارف آن در فعاليتهاي مختلف توليدي،
همانند اجزاي ارزش افزوده ،بهصورت برونزا در ناحيه سوم جدول نوشته میشود .براي
برقرار ماندن تراز جدول ،ستون این فعاليت هم به ناحيه دوم انتقال مییابد .بهاین
ترتيب ،هم ناحيه اول جدول از حالت مربع بودن خارج نمیشود ،و هم تراز سرجمع
سطرها و ستونهاي جدول برقرار میباشد.
به لحاظ نظري ،ازآنجاییکه حاملهاي انرژي به خصوص حاملهاي انرژي فسيلی
نظير نفتخام و گاز طبيعی و امثال آن در دورههاي قبل توليد میشوند ،در پارهاي از
تحقيقات جدید ،بهخصوص تحقيقاتی که در زمينه انرژي انجام میپذیرند ،حاملهاي
انرژي را بهعنوان عوامل اوليه توليد مورد توجه قرار میدهند .در نتيجه سهم آنها در
هزینه فعاليتها ،همانند دریافتی اجزاي ارزش افزوده مورد مطالعه قرار میگيرند.
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با این حال ،از آنجاییکه این تحقيق در پی تعيين قيمت سایهاي گاز طبيعی در
فعاليتهاي مختلف توليدي است ،فقط این فعاليت از حاملهاي انرژي به ناحيه سوم
منتقل می شود .یکی از مزایاي این روش فراهم ساختن امکان محاسبه قيمت سایهاي
گاز طبيعی در دیگر حاملهاي انرژي مثل برق و نفتخام است که از گاز طبيعی در
توليد آنها استفاده میشود .بهاین ترتيب ،گاز طبيعی به همراه ارزش افزوده فعاليتهاي
مختلف بهصورت دو حساب مجزا در ناحيه سوم جدول داده-ستانده قرار میگيرد .ناحيه
دوم جدول هم شامل دو حساب به نام کاالهاي نهایی توليد داخل و هزینههاي فعاليت
گاز طبيعی میباشد.

مدل پژوهش
در این پژوهش از یک مدل داده -ستانده غيرخطی بيراي انيدازهگييري قيميت
سایهاي گازطبيعی استفاده میشود .مدل داده سيتانده غيرخطيی ارایيه شيده بيهوسييله
شریفی ( )2016بهعنوان مبناي کار قرار میگيرد .براي این منظور ،این ميدل کيه بيراي
مجموك انرژيها ارایه شده است براي گازطبيعی بسط داده میشود.
براي این منظور ،ابتدا ضرایب فنی  aijبهصورت زیر تعریف شود:
()6

xij
= aij
⇒ xij = aij qj
qj

در رابطه ( xij ،)6درایههاي ماتریس  ،Xمصرف توليدات فعاليت  iبهوسيله فعاليت j

و  qjتوليد فعاليت  jرا نشان میدهد.
با توجه به نهادههاي مورد استفاده و وزن (هزینه) این نهادهها در (هزینه) توليد این
فعاليت ،شکل کاب داگالسی توليد حاصل از نهادههاي فعاليت اول بهصورت زیر توسعه
مییابد:
a11 a21
an1 v1 h1
x11 x21 … xn1 k1 g1 = y1
() 7
] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

که در آن  h1و  v1بهترتيب سهم گازطبيعی و عوامل اوليه توليد در کل نهادههاي
فعاليت یک را نشان میدهند .همچنين  k1و  g1بهترتيب بهاندازه ارزش افزوده و
گازطبيعی در فعاليت یک اشاره دارند y1 .نيز آن مقدار از توليدات فعاليت یک است که
بهوسيله نهادهها توضيا شده است.
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با تقسيم ( q1توليد کل فعاليت یک) بر  u1 ،y1قسمت تعریف نشده از توليدات
فعاليت یک بهدست میآید:
q1
( )8
= u1
→ q1 = y1 . u1
y1

با توجه به رابطه ( )7و لگاریتمگيري از طرفين رابطه ( ،)8شکل شبه خطی این تابع
حاصل میشود:
𝑎
𝑎
a
log 𝑥1111 + log 𝑥2121 + ⋯ + log xn1n1 + v1 log k1 + h1 log g1 +
() 9
+ log 𝑢1 = log 𝑞1

بهمنظور ایجاد ارتباط بين معادالت توليد فعاليتها ،رابطه افقی عناصر جدول،
بهصورت زیر تعریف میگردد:
xij
bij = → xij = bij . qi
()10
q
i

 bijسهم مصرف فعاليت  jاز توليدات فعاليت  iرا نشان میدهد.
رابطه ( )9با توجه به رابطه ( )10و خواص لگاریتمها میتواند بهصورت رابطه ()11
بازنویسی شود:
𝑎11 (log𝑏11 + log𝑞1 ) + 𝑎21 (log𝑏21 + log𝑞2 ) + ⋯ +
()11
𝑎𝑛1 (log𝑏𝑛1 + log𝑞𝑛 ) + 𝑣1 log𝑘1 + ℎ1 (log𝑔1 ) + log𝑢1 = log𝑞1

با بسط رابطه ( )11براي بقيه فعاليتهاي توليدي ،رابطه ( )12حاصل میشود:

Log 𝑞1 − (𝑎11 log𝑞1 + 𝑎21 log𝑞2 + ⋯ + 𝑎𝑛1 log𝑞𝑛 ) = 𝑎11 log𝑏11 + 𝑎21 log𝑏21
+ ⋯ + 𝑎𝑛1 log𝑏𝑛1 + 𝑣1 log𝑘1 + ℎ1 log𝑔1 + log𝑢1
log 𝑞2 − (𝑎12 log𝑞1 + 𝑎22 log𝑞2 + ⋯ + 𝑎𝑛2 log𝑞𝑛 ) = 𝑎12 log𝑏12 + 𝑎22 log𝑏22
+ ⋯ + 𝑎𝑛2 log𝑏𝑛2 + 𝑣2 log𝑘2 + ℎ2 log𝑔2 + log𝑢2
⋮
𝑛log 𝑞𝑛 − (𝑎1𝑛 log𝑞1 + 𝑎2𝑛 log𝑞2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛 log𝑞𝑛 ) = 𝑎1𝑛 log𝑏1𝑛 + 𝑎2𝑛 log𝑏2
𝑛𝑢+ ⋯ + 𝑎𝑛𝑛 log𝑏𝑛𝑛 + 𝑣𝑛 log𝑘𝑛 + ℎ𝑛 log𝑔𝑛 + log
{

()12
شکل ماتریسی معادله ( )12بهصورت زیر میباشد:
] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

log 𝑞1
log 𝑞2
.
=
×⟧
.
.
] 𝑛𝑛𝑎
] 𝑛𝑞 [log

𝑎𝑛1
𝑎𝑛2

… 𝑎11 𝑎21
𝑎12 𝑎22
.
−
.
.
]
[
𝑎
𝑎
1
𝑛1
… 𝑛2

0
0

… 1 0
… 0 1
.
⟦
.
.
… [0 0
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𝑎11 𝑙𝑜𝑔 𝑏11 + 𝑎21 𝑙𝑜𝑔 𝑏21 + ⋯ + 𝑎𝑛1 𝑙𝑜𝑔 𝑏𝑛1 + 𝑣1 log 𝑘1 + ℎ1 log 𝑔1 + 𝑙𝑜𝑔 𝑢1
𝑎12 𝑙𝑜𝑔 𝑏12 + 𝑎22 𝑙𝑜𝑔 𝑏22 + ⋯ + 𝑎𝑛2 𝑙𝑜𝑔 𝑏𝑛2 + 𝑣2 log 𝑘2 + ℎ2 log 𝑔2 + 𝑙𝑜𝑔 𝑢2
.
)13(
.
.
[𝑎𝑛1 𝑙𝑜𝑔 𝑏1𝑛 + 𝑎2𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑏2𝑛 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑛 𝑙𝑜𝑔 𝑏𝑛𝑛 + 𝑣𝑛 log 𝑘𝑛 + ℎ𝑛 log 𝑔𝑛 + 𝑙𝑜𝑔 𝑢𝑛 ]

:بهاین ترتيب

Log q1
l11 l12 … l1n
l21 l22
l2n
log q2
.
.
=
×
.
.
.
.
[ log qn ] [ln1 ln2 … lnn ]

a11 log b11 + a 21 log b21 + ⋯ + a n1 log bn1 + v1 log k1 + h1 log g1 + log u1
a12 log b12 + a 22 log b22 + ⋯ + a n2 log bn2 + v2 log k 2 + h2 log g 2 + log u2
.
)14(
.
.
[a n1 log b1n + a 2n log b2n + ⋯ + a nn log bnn + vn log k n + hn log g n + log un ]

:[تعریف میشودlij ] = 𝐋 = (𝐈 − 𝐀′ )−1  است که بهصورتL  عناصر ماتریسlij
:داگالس نوشت-) را میتوان بهصورت تابع کاب14( معادله
log q1
l11
log q2
l21
.
=
.
.
[log qn ] [ln1
[(ba11 …
11

[ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09 ]

a11
[[(b11 …

…
…

ln2

l11

an1
k v1 g1 h1 u1 )
bn1 1

li1

di = (ba11 … ban1 )
11

n1

log

×
lnn ]

…

an1
k v1 g1 h1 u1 )
bn1 1

log b11 a11 ba21 …

l1n
l2n

.
.
.

an1
k v1 g1 h1 u1 )
bn1 1

[(ba11 …
11

l12
l22

(ba12 …
12

l21

ln1

(ba12 …
12

an2
k v2 g 2 h2 u2 )
bn2 2
an2 v2 h2
k g 2 u2 )
bn2

.
.
.

an2
k v2 g 2 h2 u2 )
bn2 2

. (ba12 … ban2 )
n2

an1
k v1 g1 h1 u1
bn1 1
an2
k v2 g 2 h2 u2
bn2 2

.
.
.
a1n a2n
ann vn
log
…
k g n hn un ]
b1n
[
b
b

li2

12

…

2n

(ba12 …
12

21
a12 a22
b12
b22

l12

nn

… (ba1n … bann k n vn g n hn un )
1n

l22

l1n

nn

… (ba1n … bann k n vn g n hn un )
1n

ln2

q1
q2
.
⇒ . =
.
[qn ]

l2n

nn

… (ba1n … bann k n vn g n hn un )
1n

nn

]

]

)15(
lnn

]]

:)15( با معرفی عبارت زیر بهجاي عبارات رابطه
… (ba1n … bann )
1n

nn

lin ،
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lij

) k j fij = (k j vij )lij & g j tij = (g j hj

رابطه ( )16حاصل میشود:
l

()16

l

l

d1 k1 f11 k 2 f12 … k n f1n g1 t11 g 2 t12 … g n t1n u111 u212 … un1n
𝑞1
l
l
l
𝑞2
d2 k1 f21 k 2 f22 … k n f2n g1 t21 g 2 t22 … g n t2n u121 u222 … un2n
.
.
= .
.
.
.
] 𝑛𝑞[
l
l
l
fn1
fn2
fnn tn1 tn2
] [ dn k1 k 2 … k g1 g 2 . . g n tnn u1n1 u2n2 unnn

با توجه به شکل تابع توليد فعاليتها در رابطه ( ،tij ،)16کشش توليد کل فعاليت i

نسبت به گازطبيعی مصرف شده در فعاليت  jرا نشان میدهد .بر این اساس ،اگر مصرف
گاز طبيعی در فعاليت  jیک درصد افزایش یابد ،با توليد مواد اوليه موردنياز در فعاليت
 ،jزمينه توليد  tijدرصد کاال در فعاليت  iفراهم میشود.
براساس تعریف قيمت سایهاي ،رابطه ( ،)17قيمت سایهاي گاز طبيعی مصرف شده
در فعاليت  jبر توليد فعاليت  iرا اندازه میگيرد:
dqi
dqi g j qi
qi
()17
= P
P =t
P
= ] [SPi
i

gj

ij

i

dg j qi g j

i

dg j

j

i
 dqتغييرات در توليد فعاليت  iدر اثر یک واحد مصرف گاز طبيعی در فعاليت  jرا از
dg
j

طریق توليد مواد اوليه مورد نياز فعاليت  iنشان میدهد Pi .قيمت نرمال شده محصوالت
فعاليت  iمیباشد.
با بسط رابطه ( ،)17قيمت سایهاي گاز طبيعی مصرف شده در فعاليت  jدر توليد
فعاليت  ،iبرابر با حاصلضرب  ،t ijکشش توليد فعاليت  iنسبت به گازطبيعی مصرف
q

شده در فعاليت  ،gi ،jبهرهوري جزئی گاز طبيعی مصرف شده در فعاليت  jدر توليد
j

()18

dq

g

[SPj ] = ∑ni=1 t ij dgi Pi
j

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

فعاليت  iو قيمت نرمال شده توليدات فعاليت  iمیباشد .با تعميم رابطه ( )17به کليه
فعاليتهاي توليدي ،از آنجایی محصوالت توليد شده در فعاليت  jکم و بيش میتوانند
در توليد همه فعاليتها مورد استفاده قرار گيرند ،با توجه به تعریف قيمت سایهاي از
دید کالن ،قيمت سایهاي هر واحد گاز طبيعی مصرف شده در فعاليت  jبرابر با ارزش
همه کاالهایی است که در اثر مصرف گاز طبيعی در فعاليت  jزمينه توليد آنها در
فعاليتهاي مختلف توليدي فراهم میگردد (رابطه :)18
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l

l

l

= ∑ni=1 t ij di k1 fi1 k 2 fi2 … k n fin g1 ti1 g 2 ti2 … g j tij −1 … g n tin u1i1 u2i2 … unin Pi

قيمت سایهاي گاز طبيعی از دید خردکه بيشترین افزایش در قيمت این حامل
انرژي در فعاليتهاي مختلف را نشان میدهد ،با توجه به سهم صاحبان سرمایه یا مازاد
عملياتی در توليد محاسبه میگردد .بهاین ترتيب ،با ضرب این سهم در ارزش توليدات
حاصل از مصرف هر واحد گاز طبيعی در هر فعاليت ،هر واحد گاز بهاندازه  SPjmواحد
سود براي سرمایهگذار به همراه دارد .بهعبارت دیگر ،سرمایهگذار هر واحد (پولی) گاز را
حاضر است حداکثر تا  SPjmواحد بيشتر خریداري کند.
[SPjm ] = oj SPji
()19
که  ojسهم مازاد عملياتی یا سهم صاحب سرمایه در توليدات فعاليت jرا نشان
میدهد.

] [ Downloaded from iiesj.ir on 2023-01-09

 -5تجزيه و تحليل نتايج
در این پژوهش از جداول مصرف و عرضه داده-ستانده سال  1390مرکز آمار
استفاده شده است (جدول داده-ستانده سال  .)1390اطالعات انرژي هم از ترازنامه
انرژي اخذ شده است (ترازنامه انرژي .)1390،براي این منظور ،با توجه به روابط ( )1تا
( ،) 5نواحی مختلف جدول متقارن فعاليت در فعاليت ،با فرض تکنولوژي بخش محاسبه
شده است .بهمنظور اجتناب از حجيم شدن مقاله ،با تجميع فعاليتها ،این جدول به
جدول  25فعاليت در  25فعاليت تبدیل شده است.
براساس نتایج حاصل که در جدول ( )1نشان داده شده است ،فعاليتهاي استخراج
نفتخام و گاز طبيعی ،ساخت محصوالت شيميایی /و عمده فروشی و خرده فروشی با
توجه به حجم توليدات بهترتيب در رتبههاي اول تا سوم جاي گرفتهاند .در مقابل،
فعاليتهاي جمعآوري ،تصفيه ،تأمين آب و خدمات دفع فاضالب ،صنایع کاغذ و
انتشارت و سایر خدمات هم بهترتيب کمترین توليد کشور را در سال  1390داشتهاند.
از طرفی ،فعاليتهاي ساخت محصوالت شيميایی توليد ،انتقال و توزیع برق و حمل
و نقل بهترتيب بيشترین مصرفکنندگان گاز طبيعی کشور در سال  1390بودهاند .در
مقابل ،خدمات ساختمان ،فعاليتهاي جمعآوري ،تصفيه ،تأمين آب و خدمات دفع
فاضالب /و سایر معادن بهترتيب کمترین مصرف کنندگان گاز طبيعی در این سال
بودهاند .براساس نتایج این محاسبات ،ضریب همبستگی توليدات فعاليتها با گاز
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مصرفی آنها تقریباً  0/39بوده است که نشان دهنده همسویی پایين مقادیر این دو
شاخص است .بهعبارت دیگر ،بهدليل تفاوت در شيوه توليد ،فعاليتهایی که توليدات
بيشتري دارند ،الزاما به همان نسبت مصرفکننده بيشتر گاز طبيعی نيستند.
جدول  .1توليد ،هزينه و بهرهوري گاز طبيعي فعاليتها

کشاورزي
سایر معادن
استخراج نفتخام و گازطبيعی
ساخت محصوالت غذایی
ساخت منسوجات
صنایع کاغذ و انتشارات
ساخت محصوالت شيميایی
صنایع کانی غيرفلزي
ساخت فلزات
صنایع ماشين آالت
سایر صنایع
توليد ،انتقال و توزیع برق
فعاليتهاي تصفيه
امور مربوط به ساختمان
عمدهفروشی و خردهفروشی
حمل و نقل
ارتباطات
هتل و رستوران
بانک و بيمه
خدمات ساختمان
فعاليتهاي حرفهاي،علمی و فنی
خدمات عمومی
آموزش
بهداشت
سایر خدمات

منبع :یافتههاي تحقيق

هزینه گاز
1127
71
414
2449
430
281
78759
7682
5486
890
231
25952
68
320
3715
8017
453
663
282
0
801
638
648
1097
765

بهرهوري گاز
631
1212
4181
214
328
121
17
23
93
579
476
4
488
2647
270
67
398
150
811
3433961
268
629
404
230
111
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

عنوان فعاليت

توليد کل
710822
86084
1729402
523153
140974
33896
1337702
177623
508725
515147
109990
108139
33326
845888
1003828
536697
180455
99723
228609
622421
214463
400926
261726
252741
84614

واحد :ميليارد ريال
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شاخص دیگر ،بهرهوري متوسط جزئی گاز طبيعی در فعاليتهاي مختلف توليدي
است که با استفاده از رابطه ( )17محاسبه شده است .این شاخص در واقع ،عکس شدت
مصرف انرژي فعاليتهاي مختلف میباشد .براساس یافتههاي تحقيق ،فعاليتهاي
خدمات ساختمان ،استخراج نفتخام و گاز طبيعی و امور مربوط به ساختمان به ازاي
هر واحد هزینه پرداختی براي گازطبيعی ،بهترتيب بيشترین توليد را داشتهاند .در مقابل
فعاليتهاي توليد ،انتقال و توزیع برق ،ساخت محصوالت شيميایی و صنایع کانی
غيرفلزي بهترتيب از بهرهوري گازطبيعی پایينتري برخوردار بودهاند .ضریب همبستگی
هزینه گاز طبيعی و بهرهوري آن در فعاليتهاي مختلف -0/07 ،بوده است که حاکی از
وجود ارتباط غيرمستقيم بسيار ضعيفی بين این دو متغير میباشد .بهعبارت دیگر ،گاز
طبيعی مصرفی فعاليتهاي توليدي با بهرهوري گاز طبيعی در آنها ارتباط غيرهمسوي
بسيار ضعيفی داشته است.
g
جدول ( )2قيمت سایهاي گاز طبيعی در فعاليتهاي مختلف از دید کالن (  )SPjرا
با استفاده از رابطه ( )18نشان میدهد .براساس محاسبات انجام شده ،فعاليتهاي
صنایع کاغذ و انتشارات ،ساخت فلزات و سایر معادن بهترتيب از باالترین قيمت سایهاي
گاز طبيعی برخوردار بودهاند .بهعبارت دیگر ،گاز طبيعی مصرف شده در این فعاليتها
بهترتيب بيشترین زمينه توليد را در کشور فراهم ساختهاند .در مقابل ،فعاليتهاي
خدمات ساختمان ،خدمات عمومی و بهداشت بهترتيب با کمترین قيمت سایهاي گاز
روبرو بودهاند .براي ارزیابی گذرا از سياستهاي مصرف گازطبيعی در فعاليتهاي
مختلف توليدي از دیدگاه کالن ،ضریب همبستگی قيمت سایهاي گاز طبيعی با مصارف
آن محاسبه شده است .مقدار این شاخص  0/03بوده است که حاکی از عدم توجه به
مسئله زمينهسازي براي توليد در تخصيص گاز طبيعی در بين فعاليتهاي توليد
میباشد.
براي بررسی تفاوت شاخص قيمت سایهاي گاز طبيعی در فعاليتهاي مختلف ،با
توجه به رابطه ( ،)17ضریب همبستگی تغييرات کل ناشی از یک واحد مصرف گاز
طبيعی در کل اقتصاد (قيمت سایهاي گاز طبيعی فعاليتها یا ( ))SPjgبا تغييرات
مستقيم ناشی از یک واحد مصرف گاز طبيعی در فعاليت مورد مطالعه (یا  )SPjiمحاسبه
شده است .براساس نتایج حاصل ،مقدار این شاخص  0/57شده است .بهاین ترتيب،
قيمت سایهاي گاز طبيعی ا ز دید کالن تا حد قابل توجهی بستگی به اهميت گاز طبيعی
در فعاليت مورد مطالعه دارد.
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شاخص مورد مطالعه دیگر ،بررسی قيمت سایهاي گاز طبيعی از دیدگاه خرد است
که با استفاده از رابطه ( )19محاسبه شده است .براساس نتایج تحقيق در جدول (،)2
فعاليت نفتخام و گاز طبيعی ،خدمات ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی
بهترتيب بيشترین منفعت را از مصرف گاز در فعاليتهاي توليدي کسب میکنند .هر
ریال گاز طبيعی مصرف شده در توليد نفتخام و گاز طبيعی تقریباً  0/98ریال سود به
همراه دارد .بهاین ترتيب ،این فعاليت تا  98درصد افزایش در قيمت گاز طبيعی سودآور
خواهد بود .پس از آن ،فعاليتهاي خدمات ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی
هستند که بهترتيب تا  96و  77درصد افزایش در قيمت گاز طبيعی ،سودآور خواهند
بود .در مقابل فعاليتهاي توليد ،انتقال و توزیع برق ،ساخت محصوالت شيميایی و
آموزش بهترتيب با پایينترین قيمت سایهاي از دید خرد روبرو هستند .در این بين،
بهدليل پایين بودن قيمت برق ،فعاليت توليد ،انتقال و توزیع برق در قيمت فعلی گاز هم
زیان میدهد که بهدليل دولتی بودن ،با یارانههایی که از بودجه عمومی تأمين میشود
به فعاليتش ادامه میدهد .این فعاليت با کاهش  2درصدي قيمت گاز به نقطه سربهسر
میرسد .اما فعاليتهاي ساخت محصوالت شيميایی و آموزش با اندکی سود همراه
میباشند که تا  11درصد افزایش قيمت گاز طبيعی سودآور میباشند.
براي ریشهیابی نتایج قيمت سایهاي گاز طبيعی از دید خرد ،با توجه به رابطه (،)19
عوامل مؤثر در تعيين قيمت سایهاي گاز از دید خرد مورد بررسی قرار میگيرد .یکی از
این عوامل ،سهم سود و منفعت صاحبان سرمایه در توليد فعاليتها ( )ojمیباشد .ضریب
همبستگی این شاخص فعاليتها با قيمت سایهاي گاز از دید خرد  98درصد میباشد.
بهاین ترتيب ،فعاليتهایی که سهم سود و منفعت صاحبان سرمایه در توليد آنها باالتر
است ،از قيمت سایهاي باالتر گاز هم برخوردار میباشند .بهدليل اهميت زیاد این عامل
در قيمت سایهاي گاز طبيعی در فعاليتهاي مختلف توليدي ،ترتيب فعاليتهاي حایز
رتبه برتر این شاخص با ترتيب آنها در قيمت سایهاي از دید خرد دقيقا یکسان میباشد.
همين مسئله در خصوص فعاليتهاي حایز رتبههاي پایين هم صادق است.
عامل مؤثر دیگر ،تأثير هر واحد گاز مصرفی در توليد فعاليتها (  )SPjiاست .اما
همانطوريکه در جدول ( )2نشان داده شده است ،بهدليل نزدیک بودن این اعداد به
یکدیگر ،نقش چندانی در قيمت سایهاي گاز طبيعی از دید خرد ندارند .ضریب
همبستگی این شاخص با قيمت سایهاي از دید خرد  -0/2بوده است که باوجود ارتباط
مستقيم با قيمت سایهاي از دیدگاه خرد ،بهدليل تأثير بسيار زیاد عامل دیگر که سبب
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جابجایی مقدار قيمت سایهاي شده است ،منفی میباشد .نکته جالب توجه این که
استخراج نفتخام و گاز طبيعی و خدمات ساختمان که به لحاظ قيمت سایهاي گاز
طبيعی ،بهترتيب در رتبههاي اول و دوم قرار دارند ،در این شاخص بهترتيب در رتبههاي
 23و  25جاي دارند.
جدول  .2قيمت سايهاي گازطبيعي در فعاليتها

کشاورزي
سایر معادن
استخراج نفتخام و گازطبيعی
ساخت محصوالت غذایی
ساخت منسوجات
صنایع کاغذ و انتشارات
ساخت محصوالت شيميایی
صنایع کانی غيرفلزي
ساخت فلزات
صنایع ماشين آالت
سایر صنایع
توليد ،انتقال و توزیع برق
فعاليتهاي تصفيه
امور مربوط به ساختمان
عمده فروشی و خردهفروشی
حمل و نقل
ارتباطات
هتل و رستوران
بانک و بيمه
خدمات ساختمان
فعاليتهاي حرفهاي،علمی و فنی
خدمات عمومی
آموزش
بهداشت
سایر خدمات

منبع :یافتههاي تحقيق

1/822
2/972
1/734
1/422
1/728
3/615
1/695
2/058
3/074
2/154
2/044
2/573
2/222
1/165
1/650
2/078
1/775
1/344
2/257
1/002
2/348
1/031
1/067
1/042
1/293

𝐦𝐣𝐏𝐒

𝐢𝐣𝐏𝐒

𝐣𝐨

0/64
0/57
0/98
0/31
0/44
0/42
0/11
0/45
0/41
0/27
0/54
-0/02
0/37
0/21
0/77
0/63
0/42
0/54
0/44
0/96
0/67
0/20
0/11
0/25
0/53

1/270
1/060
1/002
1/186
1/314
1/426
1/186
1/062
1/749
1/677
1/298
1/174
1/144
1/068
1/035
1/097
1/354
1/002
1/168
1/000
1/078
1/013
1/004
1/016
1/021

0/50
0/54
0/97
0/26
0/33
0/30
0/09
0/42
0/24
0/16
0/41
-0/02
0/32
0/20
0/74
0/57
0/31
0/54
0/37
0/96
0/63
0/20
0/11
0/25
0/51
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ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

عنوان فعاليت

𝐠

𝐣𝐏𝐒

واحد :ريال
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 -6نتيجهگيري و پيشنهادها
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قيمت سایهاي گاز طبيعی به تفکيک فعاليتها ي مختلف توليدي از دو دید خرد و
کالن مورد بررسی قرار گرفته است .قيمت سایهاي از دیدگاه خرد عبارت از مقدار
سودي است که بنگاه یا فعاليت در یک قيمت معين کسب میکند .اما قيمت سایهاي از
دیدگاه کالن اقتصادي ،برابر با افزایش در ارزش توليداتی است که با مصرف یک واحد از
منبع توليدي در همه فعاليتهاي توليدي کشور پدید میآید .با این تعاریف ،روابط
محاسبه قيمت سایهاي گاز طبيعی از دیدگاه خرد و کالن ارایه شده است.
توليدات کاال و مصارف گاز طبيعی در فعاليتهاي مختلف محاسبه شده است.
ضریب همبستگی این دو شاخص در فعاليتهاي مختلف  0/39بوده است که حاکی از
عدم ارتباط قوي بين این دو شاخص بهدليل تفاوت نقش گاز طبيعی در توليدات این
فعاليتها میباشد .بهرهوري گاز طبيعی در فعاليتهاي مختلف و ارتباط آن با ميزان
مصرف گاز طبيعی در فعاليتهاي مختلف هم مورد بررسی قرار گرفته است .براساس
نتایج تحقيق ،بهدليل تفاوت در توليدات فعاليتها ي مختلف با یکدیگر ،ارتباط مثبت و
معنیداري بين مصارف گاز طبيعی فعاليتها با بهرهوري آنها وجود ندارد.
قيمت سایهاي گاز طبيعی فعاليتها از دید کالن مورد مطالعه قرار گرفته است.
قيمت سایهاي فعاليتها از دید کالن تا حد قابل مالحظهاي به تغييرات در توليدات
فعاليتها در اثر تغييرات در مصرف گاز طبيعی آنها وابسته است .با این حال ،ضریب
همبستگی مصرف گاز طبيعی با قيمت سایهاي آن در فعاليتهاي مختلف  0/03بوده
است که حاکی از عدم توجه به قيمت سایهاي در تخصيص گاز طبيعی به فعاليتها
میباشد.
قيمت سایه اي گاز طبيعی از دیدگاه خرد هم موضوك دیگر مورد مطالعه بوده است.
مقدار این قيمت تا حد بسيار زیادي تابع سهم منفعت بنگاههاي موجود در فعاليتها در
هزینه توليدات آنها وابسته است .این امر سبب شده است تا ضریب همبستگی قيمت
سایهاي فعاليتها با نسبت تغييرات در توليدات فعاليتها به تغييرات در مصرف
گازطبيعی آنها که ارتباط مستقيمی با یکدیگر دارند -0/2 ،گردد .براساس این شاخص،
فقط فعاليت توليد ،انتقال و توزیع برق با قيمتهاي جاري گاز طبيعی قادر به فعاليت
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نيست ،مابقی فعاليتها از  11تا  98افزایش در قيمت این حامل انرژي سودآور
میباشند.
منابع
اسماعيلنيا ،علیاصغر ( .)1389تعيين قيمت گاز صادراتی ایران براساس قيمت سایه با
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Abstract
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Natural gas plays a key role in Iran’s economy and using its shadow price in
allocating it to different sectors can lead to optimal use of this resource. This study
uses a non-linear input-output model to estimate the shadow price of natural gas in
different economic sectors in Iran. The study uses values of the input-output table
constructed by the Statistics Center of Iran for the year 2011. Using the non-linear
input-output model allows us to simultaneously specify the shadow price of gas in
different productive activities. In addition, the model can specify different values for
shadow prices of different units of gas consumed by the same activity. The
simultaneity of these two features distinguishes the present study from previous ones
conducted in the country. According to our research, the shadow price of gas in
productive activities is dependent on the change in outputs stemming from changes
in natural gas consumption. However, the shadow price of gas is often neglected in
allocating natural gas to different activities. Except for the production, transmission,
and distribution of electricity, the use of natural gas in other activities is profitable
with an 11 to 98 percent increase in gas prices.
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