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برآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزی و تعیین کشش درآمدی و قیمتی در این بخش
سعید شعوری

1

 1کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی ،دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده
انرژی برق امروزه به عنوان يكی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی بشمار می رود .مطالعات تقاضای برق و تغییرات زمانی
آن ،يک بخش مهم و الزم االجرا در فرآيند برنامه ريزی در زمینه توسعه سیستم انرژی می باشد .در دهه اخیر مطالعات
گسترده ای در کشور های مختلف به منظور برآورد و پیش بینی تقاضای برق در بخشهای مختلف اقتصاد صورت گرفته است.
در اين مقاله با استفاده از از روش  ARDLو در بازه زمانی  1661تا  ،1631تقاضای برق در بخش کشاورزی کشور ايران برآورد
شده است .توابع برآورد شده حاکی از آن است که کلیه کشش های درآمدی ،قیمتی و متقاطع از لحاظ آماری بی معنی بوده
اند .کشش درآمدی در بخش کشاورزی کوچكتر از يک بوده که بیانگر ضروری بودن کاالی برق می باشد .همچنین کشش های
قیمتی در اين بخش کوچكتر از يک می باشد که اين مسئله به دلیل يارانه ای بودن برق و متعاقباً پايین بودن قیمت برق می-
باشد که سبب گرديده قیمت برق تاثیر کمی بر روی تقاضای برق در اين دو بخش داشته باشد .با استفاده از اطالعات تخمین
زد ه شده ،همگرايی بلندمدت متغیرهای الگوی خود بازگشت با وقفه های توزيعی از طريق آزمون همگرايی بلندمدت انجام شده
که وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو را رد می کند.
واژههای کلیدی :تقاضای برق ،ارزش افزوده ،مدل  ،ARDLبخش کشاورزی
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 - 1مقدمه
بر ق امروزه به عنوان يكی از ارکان مهم رشد و توسعه اقتصادی بشمار ميیرود .مطالعيات تقاضيای بيرق و تغییيرات زميانی آن،
منطبق با توسعه زير بخش های اقتصادی و تغییرات اجتماعی ،يک بخش مهمو الزم االجرا در فرآينيد برناميه رييزی در زمینيه
توسعه بهینه سیستم انرژی می باشد .برنامه ريزی توسعه ظرفیت های تولیدی برق در کشور نیاز مند آينده نگری و پیش بینی
بلند مدت تقاضای برق می باشد .برق به عنوان يكی از صنايع کشور دارای دو ويژگی اساسی است کيه آن را بيه نحيوی ازديگير
صنايع ممتاز می کند:
 - 1سرمايه گذاری های الزم برای افزايش ظرفیت های جديد تولید ،انتقال و توزيع برق قابل توجه است.
 - 1زمان الزم برای ايجاد اين ظرفیت ها قابل توجه است.
لذا ضرورت اين که بتوان به شناخت دقیق و صحیحی از ساختار رفتاری مصرف برق به ويژه به صورت بخشی رسید بايد به
بررسی عوامل موثر بر تقاضای برق در بخش های مختلف اقتصادی شامل صنعت ،خدمات و کشاورزی پرداخت .در فرآيند
تحلیل تقاضای برق الزم است اطالعاتی در مورد عوامل مهم تاثیر گذار مانند ارزش افزوده در رفتار مصرف کنندگان و چگونگی
مصرف انرژی در بخش های مختلف اقتصادی تعیین گردد .شناخت اين عوامل برنامه ريزان را قادر می سازد تا در زمینه تولید و
مصرف بهینه آن اقدام مناسب را انجام دهند .مصرف انرژی در بخش های مختلف ،شامل صنعت ،کشاورزی و خدمات بشمار
می آيد .در اين مطالعه کوشیده ايم براساس مبانی نظری و تئوريكی ،و با استفاده از مبانی اقتصاد سنجی که در اينجا از روش
خود توضیح با وقفههای گسترده  )ARDL(1برای دوره زمانی  1661تا  ،1631ارتباط معناداری ارزش افزوده بخش کشاورزی
را بر مصرف برق اين بخش ،بررسی کنیم.

 - 2مروری بر انجام شده مطالعات
در دهههای اخیر مطالعات گسترده ای درزمینه تخمین تقاضای برق در بخش های مختلف اقتصادی ،کشورهای مختلف صورت
گرفته است که دامنه اطالعات بخشهای مختلف مصرفی را در بر میگیرد که به منتخبی از آن اشاره می کنیم.
صفاری پور اصفهانی( ) 1631در مقاله خود چشم انداز تقاضای برق و ظرفیت عملی نیروگاه های مورد نیاز کشور در برنامه سوم
توسعه مورد بررسی قرار داد .در اين مطالعه تابع تقاضای برق خانگی در ايران با استفاده از فرم تابع تقاضای پويای لگاريتمی به
شكل زير برآورد شده است:
LnDEPR = 1/66 + 1/11LnGDPP – 1/16LnRPR + 1/66LnDEPR

)-Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL
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ADF = -1/1

)(1/16
F = 610

)(1/11
h = 1/06
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δβ :

R1 = 1/331

: DEPRتقاضای سرانه برق در بخش خانگی در سال  :GDPP ،tمحصول ناخالص داخلی RPR ،متوسط قیمت برق خانگی
است .در بخش غیر خانگی ،تقاضای برق را می توان از محصول ناخالص داخلی ،تقاضای باوقفه برق در اين بخش و متغیر
مجازی الزم(مربوط به سالهای بحرانی) بصورت زير در نظر گرفت:
)LnDENR = 1/11LnGDP – 1/3LnDENR – 1/10DUMV + 1/01MA(1
)(1/116

)(1/13

ADF = -0/63

)(1/11
F = 6166

)(1/11
h = 1/13

δβ :
R1 = 1/336

:متغیر مجازی است.: DUMV.محصول ناخالص داخلی و : GDPتقاضای برق در بخش غیر خانگی DENR،
حالفی و اقبالی( ) 1630به برآورد تقاضای برق در استان خوزستان به تفكیک خانگی و صنعتی پرداخته اند .در اين مطالعه نظر
به اهمیتی که تقاضای در سیاستگذاری ها و تصمیمات مربوط به تولید ،توزيع و عرضه اين ماده حیاتی دارد ،بازار انرژی برق
خانگی و صنعتی استان خوزستان را برای دوره 1611تا  1631را با روش خود توضیح با وقفه های گسترده ) ARDL (6
برآورد کردند .تابع تقاضای خانگی که بر اساس مبانی نظری و مطالعات انجام شده بود به صورت زير مورد برآورد قرار گرفت:
)LCRE = F( LCRE(P), LRPRE, LRMCP, LOPI
که متغیرها به صورت زير تعريف میشوند.
 : LCREمصرف برق خانگی بر حسب  : LCRE(P) ، Kwhوقفه  pمتغیر وابسته : LRPRE ،متوسط قیمت واقعی برق
در بخش خانگی : LRMCP ،متوسط هزينه واقعی ساالنه خانوار شهری  : LOPI ،شاخص قیمت خرده فروشی نفت سفید.
مدل تقاضای برق صنعتی به صورت برآورد شده است:
) LCIE = F( LCIE(P), LRPIE, LKVAI, LWGPI, LWOPI
 : LCIEمصرف برق صنعتی بر حسب  : LCIE(P) ، Kwhوقفه  pمتغیر وابسته : LRPIE ،متوسط قیمت واقعی برق در
بخش خانگی  : LKVAIارزش افزوده واقعی بخش صنعت – : LWPIRشاخص قیمن عمده فروشی گازئیل : LWOPI ،
شاخص عمده فروشی نفت سفید

انحراف

2

معیار-

- Auto-Regressive Distributed Lag (ARDL)5
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نتايج تجربی مطالعه نشان می دهد که او ًال از هر دو تقاضای برق خانگی و صنعتی برق ،توابعی با ثبات و تعادلی بدست آمده
ثانی ًا در هیچ کدام از توابع برآورد شده حضور متغیر قیمت انرژی ها ی جانشین برق پذيرفته نگرديده است .ثالث ًا کشش های
قیمتی و درآمدی برق حاکی از بی کشش بودن تقاضای خانگی برق نسبت به قیمت و درآمد و بی کشش بودن تقاضای برق
صنعتی نسبت به قیمت و با کشش بودن تقاضای برق به ارزش افزوده بخش صنعت استان خوزستان است.
صمدی و همكاران ()1636با استفاده از دادههای ساالنه  1666-1636به برآورد يک مدل تعديل جزئی از تقاضای برق
پرداختند :
LE= 1/136 – 1/163LP + 1/161LY + 1/611LE1
)(6/33

)(1/00

)(-6/16

)t : (6/11

که  : Eمصرف سرانه برق  : P ،قیمت برق  : Y ،تولید ناخالص داخلی سرانه و  E1مصرف سرانه يک دوره قبل میباشد .در
اين تابع به منظور از بین بردن همبستگی سريالی بین باقیمانده ها ،متغیر وابسته با يک دوره وقفه( )E1وارد مدل شد ،که
نتايجحاصالزبرآوردگوياياينواقعیتاستكهپاسخ بلند مدت به تغییرات قیمت و درآمد به مراتب بیش از پاسخ کوتاه مدت به اين
تغییرات است .همچنین جهت پیش بینیهای تقاضايبرقمدل  ARIMAزير برآورد شد که پیش بینی اين مدل نشان میدهد
که تقاضايسرانهبرقبا نرخرشد 0.0درصد ساالنه افزايشمیيابدکهحاکیازرشدبسیاربااليمصرفبرقدرايرانمیباشد.
محمدرضا لطفعلی پور و همكاران ( ) 1630در مقاله ای تخت عنوان برآورد توابع تقاضای برق در بخش های خانگی و صنعتی
ايران با بكارگیری الگوی سری زمانی ساختاری ( )STSMتالش نموده اند تا با معرفی مفهوم روند اساسی تقاضای انرژی
( )UEDTو بكارگیری آن در الگوی سری زمانی ساختاری ( ،)STSMتوابع تقاضای برق ايران در بخش های خانگی و
صنعتی طی دوره  1631-1611برآورد شود .نتايج نشان می دهد که ماهیت روند اساسی تقاضای انرژی ( )UEDTدر تابع
تقاضای برق بخش صنعتی ،مدل سطح نسبی با انتقال و در تابع تقاضای برق در بخش خانگی مدل روند يكنواخت می باشد.
همچنین ،تقاضای برق در بخش های مذکور نسبت به قیمت و درآمد در کوتاه مدت و بلندمدت بی کشش است.
تیمور محمدی ( ،) 1631در مقاله تحت عنوان مدل سازی تقاضای برق در بخش صنعت ايران :رويكرد مدل سری زمانی
ساختاری ،اين مطالعه با توجه به عوامل اقتصادی و عوامل برون زای غیراقتصادی ،به الگو سازی و تخمین تقاضای انرژی برق
در بخش صنعت ايران طی دوره  1616-1631می پردازد .نتايج تخمین مدل حاکی از وجود ماهیت تصادفی متغیرروند است و
نشان می دهد که عوامل برون زای غیراقتصادی در شكل گیری تقاضای برق در بخش صنعت ،نقش موثری دارند .صعودی
بودن روند UEDTنشان می دهد که ان رژی برق در بخش صنعت به شكل بهینه مصرف نشده است .در حقیقت ،نقش عوامل
برون زايی مانند پیشرفت تكنولوژی ،تغییرات ساختاری ،اجرای برخی از استاندارهای کارايی و صرفه جويی انرژی و همچنین
دولتی بودن فعالیت ها ،در رشد مصرف برق در بخش صنعت تاثیرگذار بوده اند
سیدکمال صادقی و همكاران ( ) 1631در مطالعه خود سعی نموده اند رابطه بین مصرف برق و توسعه مالی در اقتصاد ايران را
بااستفاده از تكنیک  ARDLبه همراه علیت گرانجردربازه زمانی ( )1666-1631مدلسازی کنند نتايج نشان دهنده تاثیر
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مثبت ومعنی دار توسعه مالی بر مصرف برق می باشد .علی ت دوطرفه ای بین رشداقتصادی وتوسعه مالی و علیت يک طرفه ای
از توسعه مالی به مصرف برق برقراراست .رشد اقتصادی ومصرف برق در اقتصادايران بوسیله توسعه مالی تقويت شده است.
براساس نتايج حاصل ازمطالعه برای رسیدن به رشد اقتصادی به مسئله تقاضای برق درکنارتوسعه مالی بايد توجه بیشتری
گردد.
دکتر محمدرضا زارع مهرجردی ( ) 1631با استفاده از الگوريتم ژنتیک و روش خود توضیح با وقفه های گسترده ( )ARDLبه
مطالعه موردی استان اصفهان وبرآورد تابع تقاضای برق در بخش کشاورزيپرداخته اند .نتايج نشان می دهد که الگوريتم ژنتیک
ابزار قدرتمندتر ی برای براورد تقاضای برق است .همچنین نتايج در هر دو رهیافت نشان می دهد که اعمال سیاستهای قیمتی
اثر چندانی بر مصرف ندارد و مهمترين عامل موثر بر تقاضای برق در بخش کشاورزی ،تعداد مشترکان است.
محمود هوشمند ( ) 1631در مطالعه ای تحت عنوان بررسی تاثیر افزايش قیمت برق و ساير حامل های انرژی بر تقاضای برق
بخش صنعت در ايران با استفاده از روش تعادل با استفاده از يک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه( )CGEسعی نموده اند آثار
افزايش قیمت برق بر تقاضای آن در دو سناريوی افزايش قیمت برق بدون تغییر قیمت ساير نهاده های انرژی و افزايش قیمت
برق و ساير حامل ها به صورت همزمان ،در صنايع مختلف بررسی شده است .باتوجه به نتايج به دست آمده ،بر اساس سناريوی
اول ،بیشترين کاهش تقاض ای برق مربوط به صنايع غذايی ،شیشه و محصوالت شیشه ای و ماشین آالت و بر اساس سناريوی
دوم ،بیشترين کاهش تقاضای برق مربوط به صنايع نساجی ،شیشه و محصوالت شیشه ای و ماشین آالت خواهد بود.
سابهاش ،مااله و بانس  )1111(0در مقاله ای تحت عنوان "تجزيه و تحلیل بخشی تقاضای برق در هند"  ،تقاضای برق را در
بخشهای مختلف هند در دوره  1361تا  1111برآورد میکند .در اين مطالعه  ،پیش بینی تقاضای برق را به عنوان ابزاری برای
مديريت تقاضا ،برنامهريزی در تصمیمات سرمايه گذاری در بازار آتی انرژی و آزاد سازی قیمت سوخت را مورد بررسی قرار می-
دهد .لذا مدل مناسبی را برای پیش بینی تقاضای برق را در بخش های مختلف توسعه داده است .تقاضای انرژی برق در بخش
های مختلف را به صورت مدل خطی اقتصاد سنجی به صورت زير برآورد می کند:
LnEti = ai + biLnAti + ciLnLti + PiLnPti + eti
که  Etiنشانگر مصرف برق در بخش  iدر سال  Ati ، tتولید در هر بخش Lti ،مصرف در زمان  t-1و  Ptiقیمت برق در
بخشهای مختلف.نتايج اين مقاله نشان میدهد که تقاضای برق در مجموع از  1.11به متوسط  6درصد افزايش می يابد .رشد
سريع تر بیانگر رشد اقتصادی سريع و رشد مصرف برق به دلیل تغیرات ساختاری در هند است.

4- D. Sharma, P.S Nair, R. Balasubramanian
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بانكو 1و همكارانش()1113در مطالعهای به برآورد و پیشبینی تقاضای برق با استفاده از مدلهای رگرسیونی خطی میپردازند
تا تاثیر متغیرهای اقتصادی و جمعیتی را بر تقاضای برق ايتالیا در دوره  1361تا  ، 1116را مورد برسی قرار دهند .مدل مورد
بررسی به صورت زير است:
Yt = a + b1X1 + b1X1 + b6X1,t-1 + b0Yt-1 + e
 : Ytمعرف مصرف ساالنه برق  : X1 ،تولید ناخالص داخلی :X1 ،جمعیت به هزار نفر : e ،جز خطا
نتايج مبین اين بود که تقاضای برق چه در بخش خانگی و چه در بخش غیر خانگی نسبت به قیمت کم کشش و نسبت به
درآمد با کشش است و کششهای بلند مدت نسبت به کششهای کوتاه مدت بزرگترند و ديگر نیازی به وارد کردن متغیر
توضیحی قیمت در مدلها جهت پیش بینی مصرف برق در ايتالیا نمیباشد.
 -3بررسی روند مصرف برق و ارزش افزوده در بخش کشاورزی
براساس تقسیمبندی وزارت نیرو ،بخشهای عمده مصرف برق در ايران عبارتند از :بخشهای خانگی ،کشاورزی  ،صنعت ،
خدمات،کشاورزی و ساير مصارف که در اين مطالعه بخش کشاورزی مورد بررسی قرار میگیرد .نمودار ( ،)1روند تغیرات مصرف
برق (  ) EAو ارزش افزوده (  ) VAAدربخش کشاورزی را نشان میدهد ،بهطوری که هر دو سری زمانی از ابتدای دوره
زمانی بخصوص از سال  1663به بعد و مطابق برنامه اول توسعه روند افزايشی داشته به طوری که ارتباط اين دو متغیر به
وضوح مشاهده میشود .البته همان طور که در نمودار مشاهده میشود ازاوخر ده  31به بعد ارزش افزوده با شیب خیلی تند-
تری نسبت به منحنی مصرف برق روند افزايشی خود را ادامه داده است.
نمودار( .)1مصرف برق و ارزش افزوده بخش کشاورزی

منبع  :بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران ،گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسالمی ايران،سال های -1631
1661

5-Bianco
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 - 4مدل سازی و برآورد
به لحاظ تفاوتی که بخش های مختلف اقتصادی از نظر مبانی تئوريكی در مصرف و تقاضای برق دارند ،در تمامی مطالعات
صورت گرفته در زمینه تقاضای برق بخشهای اقتصادی از يكديگر تفكیک گرديدهاند .تقاضای برق در بخش کشاورزی را تابعی
از متغیرهای توضیحی به صورت زير در نظر میگیريم:
) E A  F (VA A , PEA , PGO , S A

 : E Aمعرف تقاضای برق در بخش کشاورزی است که میيزان فيروش بيرق بيه مشيترکین بيرق در بخيش کشياورزی( شيامل
فعالیتهای زراعی ،دامپروری و شكار ،جنگلداری ،ماهیگیری و خدمات کشاورزی ) و برحسب کیلو وات ساعت ( )kwsو در بيازه
زمانی سال  1661تا  ،1631میباشد.
 : VAAاين متغیر توضیحی معرف ارزش افزوده در بخش کشاورزی است .ارزش افزوده عبارتست از تفاوت سود خالص عملیاتی
بعد از کسر مالیات ( )NOPATو هزينه سرمايه ،که در بازه زمانی  1661تا  1631از گزارشات اقتصادی بانيک مرکيزی جميع
آوری شده است.
 : PEAمعرف قیمت برق در بخش کشاورزی بر حسب ريال به ازای هر کیلو وات ساعت است که به صورت ساالنه در بازه زمانی
 1661تا  1631جمع آوری شده است.
 : PGOاين متغیر معرف قیمت نفتگاز به عنوان يكی از فرآورده های مهم نفتی مصرفی در بخش کشاورزی است کيه بير حسيب
ريال به ازای هر لیتر است که در بازه  1661تا  1631از ترازنامه انرژی و به صورت ساالنه تهیه شده است.
 : S Aتعداد مشترکین در بخش کشاورزی :اين متغیر تعداد مشترکین بيرق در بخيش کشياورزی اسيت کيه بيه ازای هير هيزار
مشترک از ترازنامه انرژی به صورت ساالنه و در بازه زمانی  1661تا  1631تهیه شده است.
الزم به توضیح است که در بخش کشاورزی ،نفتگاز بیشترين سهم مصرف مصرف حامل های جايگزين برق را داشتهاند.
نخست ین اقدام برای تخمین مدل اقتصاد سنجی تعین درجه يكپارچه گی سریهای تحت بررسی است .يكی از روشهای
متداول آزمون تعیین درجه يكپارچگی سریزمانی ،آزمون ديكی فولر ( )DFاست .در اين آزمون آماره مرتبط به آزمون ديكی
فولر با کمیت بحرانی جدول مککینون مقايسه میشود .اگر قدر مطلق  tمحاسباتی از قدر مطلق آماره مککینون بزرگتر باشد
فرضیه صفر مبتنی بر وجود ريشه واحد رد می شود که داللت بر مانا بودن سری زمانی است در غیر اين صورت سری زمانی
نامانا خوهد بود و بايد مانايی سریهای زمانی با تفاضلگیری از آنها بررسی شود.
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جدول شماره ( .)1بررسی مانایی متغیرها در بخش کشاورزی
مقدار بحرانی آمارهآزمون تفاضل

متغیر

و ضعیت پايايی

مرتبه اول در سطح
 1درصد
Ln EA

-1/3113

-0/6011

)I(1ايستا با درجه

LnVAA

-1/3113

-1/1316

)I(1ايستا با درجه

Ln PA

-1/3113

-1/1116

)I(1ايستا با درجه

LnSA

-1/3113

-0/6101

)I(1ايستا با درجه

LnPGO

-1/3113

-0/6160

)I(1ايستا با درجه

منبع :یافتههای تحقیق
نتايج جدول  1نشان دهنده بزرگتر بودن مقدار آماره ديكی فولرمتغیرها از مقدار بحرانی و رد فرض صفر و در نتیجه انباشته -
بودن کلیه متغیرها از مرتبه يک ) I(1میباشد.
 -1- 4طراحی مدل تقاضای برق در بخش کشاورزی
تقاضای برق در بخش کشاورزی را تابعی از متغیرهای توضیحی به صورت زير
) E A  F (VAA , PEA , PGO , S S

زيردرنظر میگیريم:

با توجه به مبانی نظری و شواهد ارائه شده در قسمت قبل ،الگوی خود بازگشت با وقفههای توضیحی زير به منظور بررسی
رفتار بلند مدت تقاضای برق در نظر گرفته میشود.
q5

q2

q1

p

j 0

j 0

j 0

j 1

LnE A   0    j LnE A t  j   1 j LnVAA t  j    2 j LnPEA t  j    5 j LnS A t  j
q8

   8 j LnGOt  j  T   t
j 0

66

مجله رویکردهای نوین در تحقیقات علوم پایه ،فنی و مهندسی
سال اول  ،شماره  ،1دی 1317

که در اينجا  Lnلگاريتم طبیعیT ،متغیر روند ،و   tجزء اخالل میباشد .به منظور واقعیکردن متغیرها در دادههای ساالنه
استفاده شده است  .در ادامه با استفاده از دادههای توصیف شده به تخمین الگوی  ARDLفوق پرداخته میشود .در اين
رابطه به منظور تعیین وقفهی بهینه برای هر يک از متغیرهای مدل ،از معیار شوارتز-بیزين استفاده شده است .نتايج تخمین

ضريب

انحراف از معیار

Prob

متغیر
)Ln Ea(-1

1/31313

1/10166

11163

Ln VAa

-1/06360

1/6033

-1/1361

Ln PEa

1/161611

1/161166

1/1666

LnSa

1/11316

1/11106

1/1103

LnGO

-1/60133

1/161111

11/6013

اين الگو با توجه به مالحظات فوق به ترتیب جدول (  ) 1میباشد:
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C

110666

6/6061

1/0330

T

1/116636

1/116116

1/16111

منبع :يافتههای تحقیق
در اين بخش نیز با استفاده از اطالعات تخمین فوق میتوان همگرايی بلند مدت متغیرهای الگوی خود بازگشت با وقفههای
توزيعی را از طريق آزمون پیش گفته بررسی نمود .در اين مرحله پس از محاسبه آماره فوق بايد آن را با کمیت بحرانی بنرجی
و ديگران ( )1331مقايسه کرد.

- 0/81858  1
= -19211
0/14073

1
=

p

i

ˆ 
i 1
p



ˆi

t

i 1

آماره  tمحاسبه شده برای الگوی تقاضای برق -19211میباشد و کمیت بحرانی ارائه شده توسط بنرجی و ديگران برابر با
 -0/6در سطح اطمینان  31درصد است .لذا فرض H1قبول و وجود رابطه تعادلی بلند مدت میان متغیرهای الگو تأيید رد می
شود( .تشكینی))1630( ،

 - 7نتایج و پیشنهادات
نتايج حاصل از محاسبه کشش های درآمدی و قیمتی خودی و متقاطع بر در کوتاه مدت نشانگر اين است که کلیه کشش های
درآمدی ،قیمتی و متقاطع از لحاظ آماری بی معنی بودهاست .با اسيتفاده از اطالعيات تخميین زده شيده همگراييی بلندميدت
متغیرهای الگو خود بازگشت با وقفه های توزيعی را از طريق آزمون همگرايی بلندمدت انجام شيده کيه آمياره  tمحاسيبه شيده
برای الگوی تقاضايبرق -1/131می باشد و کمیت بحرانی ارائه شده تئسط بنرجی و ديگران برابير  -0/6در سيطح اطمینيان 31
درصد است .لذا فرض  H1را نمی توان رد کرد  .وجود رابطه تعادلی بلندمدت میان متغیرهای الگو رد می شود.
علتی را که می توان برای رد اين فرضیه بیان کردف اين که در دوره مورد بررسی و بخصيوص در دهيه هيای 61و  61بيرق در
تولید در بخش کشاورزی تاثیر چندانی نداشته است و تقاضای برق بی کشش بوده که به دلیل يارانهای بودن برق ،قیمت بيرق
پايین بوده و قیمت برق تاثیر چندانی بر مصرف اين کاال نداشته و رشد روز افزون مصرف برق در بخيش کشياورزی منبعيز از
عوامل غیر قیمتی بوده است.
با توجه به باال بودن هزينه پرداخت يارانه در يكی دو دهه اخیر ،ضرورت اصالح يارانهها در کشور به وجود آمده است .بنيابراين
دولت بايد با درنظر گرفتن مالحظات مالی  ،تهیه ابزارهای مناسب تامین اجتماعی و حمايت سیاسی مبادرت به اصالح يارانههيا
نمايد .در اين زمینه استفاده از تجربه کشورهای موفق بسیار مهم میباشد .انتخاب زمان مناسب کاهش يارانه ،بهبود هدفمنيدی
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و استفاده مناسبتر از پس اندازهای ايجاد شده در اثر کاهش يارانهها در بخشهايی که با بیشترين آسیبپذيری مواجه هستند،
می تواند در موفقیت برنامه اصالح قیمتها بسیار موثر باشد.
از سوی ديگر عالوه بر اصالحات قیمتی و هدفمند کردن يارانهها ،سیاسيتهيای غیير قیمتيی ماننيد اسيتفاده از سیاسيتهيای
تشويقی و حتی تنبیهی برای تولید کنندگان داخلی در جهت افزايش راندمان تولیيد و افيزايش بهيره وری بيرق بيا اسيتفاده از
تكنولوژیها نو ،مصرف برق را کاهش دهد .در واقع هدف مطلوب استفاده بهرهور از انرژی برق اسيت تيا آن را در جهيت تولیيد
بیشتر به کار ببرند.
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