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برآورد تابع تقاضای حاملهای انرژی در بخش کشاورزی ایران
مطهره بخشایش ،1سعید یزدانی

*2

 .1کارشناس ارشد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
 .2استاد دانشکدة اقتصاد و توسعة کشاورزی ،دانشگاه تهران
(تاریخ دریافت -92/6/31 :تاریخ تصویب)93/4/16 :

چکیده
امروزه نهادة انرژی در کنار نهادة نیروی کار و سرمایه نقش مهمی در تولید کشاورزی ایفا میکند .انرژی
نهادهای مورد نیاز برای فعالیت ماشینآالت و ادوات کشاورزی است .بحث حائز اهمیت در این زمینه
مربوط به میزان واکنش تقاضای انرژی به تغییرات قیمت حاملهای انرژی و سایر نهادههای تولیدی است.
از اینرو ،مطالعة حاضر به تخمین توابع تقاضای نهادههای انرژی در بخش کشاورزی شامل برق و نفت
گاز و برآورد کششهای قیمتی و جانشینی (آلن و موریشیما) میان نهادههای مصرفی پرداخت .برای این
منظور ،از تابع هزینة ترانسلوگ استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان میدهد ،نهادههای برق -نفت گاز و برق-
سرمایة جانشیناند و دو نهادة نفت گاز و سرمایه مکمل یکدیگرند و بهطور کلی نفت گاز در مقایسه با برق
نسبت به تغییرات قیمت -نفت گاز و برق -حساسیت بیشتری نشان میدهد؛ بنابراین ،توصیه میشود با توجه به
ارزانتربودن و پاکتربودن انرژی الکتریکی ،سیاستها در راستای افزایش تقاضای برق و کاهش مصرف نفت
گاز باشد و برای این منظور بهتر است سیاستهای قیمتی بهگونهای اتخاذ شوند تا نفت گاز بهطور مستقیم و
بهتبع آن برق از آن تأثیر بگیرند.
واژههای کلیدی :برق ،ترانسلوگ ،تقاضای انرژی بخش کشاورزی ،کشش جانشینی ،نفت گاز.
مقدمه
امروزه انرژی نه تنها از نهادههای مهم تولیدی در بخش
کشاورزی بهشمار میرود ،بلکه میتوان از این نهاده بهعنوان پلی
برای حرکت از کشاورزی سنتی به سوی کشاورزی صنعتی نیز
نام برد .همچنین ،با توجه به اهمیت روزافزون امنیت غذایی در
کشورها و نقش و اهمیت هرچه بیشتر بخش کشاورزی بهعنوان
تأمینکنندة مادة اولیة سایر بخشها ،روزبهروز به وابستگی بیشتر
این بخش به منابع انرژی افزوده میشود .انرژی در بخش
کشاورزی بهعنوان نهادة واسطه و نهایی استفاده میشود .ازاینرو،
امروزه عالوهبر نهادة کار و سرمایه ،انرژی نیز بهعنوان یکی از
نهادههای مهم تولید در بحثهای کالن مطرح است و تولید
تابعی از نهادههای کار ،سرمایه و انرژی تلقی میشود .همچنین،
* نویسندة مسئول:

فرض بر این است که بین میزان استفاده از این نهادهها و سطح
تولید رابطهای مستقیم وجود دارد ( sharzeei & Haghighi,
 .)1995بحران انرژی در غرب در سالهای  1974-1973و
 1980-1979که نتیجة افزایش قیمت انرژی و انتقال منحنی
عرضة کل اقتصاد به سمت چپ بود ،نمونة کامالً روشنی از
تأثیرگذاری انرژی بر اقتصاد است (.)Zonnour, 1997
بررسی روند مصرف انرژی در بخش کشاورزی نشان
میدهد مهمترین و عمدهترین حامل انرژی مورد استفاده در
بخش کشاورزی در چهل سال گذشته نفت گاز بود ،درحالی
که با گذشت زمان سهم آن بهتدریج کاهش یافت و انرژی
برق جایگزین آن شد .براساس آمار ارائهشده از سوی معاونت
امور برق و انرژی وزارت نیرو در سال  65 ،1388درصد

تلفن02632205807 :

Email: syazdani@ut.ac.ir
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مصرف انرژی در بخش کشاورزی مربوط به فرآوردههای نفتی،
 5درصد مربوط به گاز طبیعی و  30درصد مربوط به برق
است .از این میزان مصرف فرآوردههای نفتی ،بیش از 98
درصد مربوط به مصرف نفت گاز است؛ بنابراین ،نفت گاز و
برق پارامترهای تعیینکننده در رشد و توسعة این بخش
هستند .درنتیجه ،در مطالعة حاضر توابع تقاضای حاملهای
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با استفاده از آمار منتشرشده در ترازنامة وزارت نیرو ،روند
مصرف انرژی در بخش کشاورزی به تفکیک نوع حاملهای
مصرفی و همچنین سهم مصرف هریک در چهل سال گذشته
بهترتیب در نمودارهای  1و  2نمایش داده میشود.
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شکل  .1روند مصرف انرژی در بخش کشاورزی به تفکیک نوع حامل انرژی در سالهای 1388-1346
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شکل  .2سهم حاملهای انرژی مصرفی در بخش کشاورزی در سالهای 1388-1368

از نظر تاریخی ،اولینبار  )1932( Hotellingبه بررسی
ویژگیهای تابع هزینه پرداخت ،سپس  )1947( Samuelsonآن
را گسترش داد و مفهوم «مرز بهای عوامل» را ابداع کرد .هرچند
اقتصاددانان دیگری مانند  )1982( Rayدر توسعة این مورد
فعالیت داشتند ،اما  )1953( Shephardبا بهوجودآوردن رابطة
دوگانگی بین توابع هزینه و تولید ،انقالبی در تحقیقات اقتصادی
بهوجود آورد ،وی این رابطهها را براساس خواص مجموعههای
محدب بررسی کرد که  )1951( Fenchelابداع کرده بود.

بیشتر مطالعات اولیه درمورد توابع عرضة محصوالت
زراعی ،بر پایة الگوهای تکمعادلهای و با فرض انتظارات ایستا
درمورد قیمت انجام گرفت؛ برای مثال ،میتوان به کارهای
 )1958(Nerlove & Addisonاشاره کرد ،اما در سالهای
اخیر ،تئوری دوگانگی ،تحوالت بزرگی در این زمینه بهوجود
آورد ،بهطوریکه با استفاده از این تئوری بررسیهای متعددی
روی سیستم توابع عرضة محصوالت کشاورزی و سیستم توابع
تقاضا برای عوامل تولید کشاورزی انجام گرفت.

بخشایش و یزدانی :برآورد تابع تقاضای حاملهای انرژی در بخش کشاورزی ایران
از جملة این مطالعات میتوان به مطالعات & Kiani

 (1997) Neamatiو  (1997) Zonourاشاره کرد که با بهکاربردن
تابع هزینة ترانسلوگ و بهرهگیری از روابط دوگانگی بین توابع
تولید و هزینه ،توابع تقاضای نهادههای گندم را بهترتیب به
صورت تکمعادلهای و سیستمی برآورد کردند و کششهای
جانشینی آنها را بررسی کردند و از معدود مطالعاتی است که به
برآورد تقاضای انرژی بهعنوان نهادهای تولیدی با استفاده از این
رهیافت پرداخت )1995( sharzeei & Haghighi .نیز به محاسبة
تقاضای نهادههای مصرفی در بخش تولیدی صنعت پرداختند و
رابطة بین نهادة انرژی را با سایر نهادههای مصرفی بررسی کردند.
در بخش کشاورزی ،میتوان به Bagherzade & Amirtamouri
( )2009اشاره کرد که با استفاده از تابع کاب داگالس و بهصورت
مستقیم به برآورد تقاضای انرژی پرداختند و آن را متأثر از درآمد
و قیمت دانستند.
در میان مطالعات خارجی ،بیشتر تقاضای انرژی با
استفاده از رهیافت تابع هزینه و اصل دوگانگی برآورد شد؛
برای مثالDahl & Erdogan ،)1980( Field & et al. ،
( )2000و  )2010( Gulden Bolukبهترتیب تقاضای انرژی ده
صنعت مجزا را در آمریکا ،کل اقتصاد ترکیه و بخش تولیدی
ترکیه محاسبه و روابط جانشینی آن را با سایر نهادهها بررسی
کردند .در بیشتر مطالعات در این عرصه ،نهادههای سرمایه،
انرژی و نیروی کار عوامل تولید درنظر گرفته شدند .در برخی
از این مطالعات ،نهادههای دیگری مانند نهادههای واسطهای و
نهادههای فیزیکی نیز به مدل اضافه شد.
همانطورکه مشاهده میشود ،تنها مطالعهای که به
بررسی تقاضای انرژی در بخش کشاورزی پرداخت ،بدون
بهرهگیری از رهیافت هزینه و بهصورت مستقیم آن را برآورد
کرد ،درحالیکه تجربه نشان میدهد تابع هزینه و اصل
دوگانگی در این زمینه بسیار پرکاربرد و مفید واقع شد؛
بنابراین ،در این مطالعه با استفاده از این رهیافت به برآورد
تقاضای انرژی در بخش کشاورزی پرداخته میشود و با توجه
به آمارهای موجود ،از آنجاکه دو صورت عمدة انرژی مصرفی
در بخش بهصورت برق و نفت گاز است ،تقاضای هریک به
تفکیک برآورد شد و با کمک انواع کششهای جانشینی،
روابط میان این دو نهاده و سایر نهادههای مصرفی در بخش
شامل سرمایه و نیروی کار بررسی میشود.
مواد و روشها
در این مطالعه ،برای برآورد تابع هزینة بخش کشاورزی و به
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دستآوردن توابع تقاضای انرژی مصرفی در بخش ،از
دادههای سری زمانی قیمت و مقدار نهادههای نیروی کار،
سرمایه ،برق ،نفت گاز و ارزش افزودة بخش کشاورزی در
سالهای  1387-1367استفاده شد و تمام دادهها براساس
سال پایه ( )1376تعدیل شد .دادههای مربوط به نهادههای
برق و نفت گاز از ترازنامههای انرژی منتشرشده توسط وزارت
نیرو ،دادههای مربوط به مقدار نهادة نیروی کار از مرکز آمار
ایران و دادههای ارزش افزودة بخش کشاورزی ،مقدار سرمایه
و دستمزد نیروی کار از بانک مرکزی گردآوری شد .از آنجاکه
آماری با عنوان قیمت سرمایه بهصورت مدون وجود ندارد،
این داده با استفاده از دادههای سری زمانی استهالک
سرمایههای ثابت ،تشکیل سرمایة ثابت ناخالص به قیمت
جاری و ثابت  1376و نرخ سود مورد انتظار در بخش
کشاورزی ،منتشرشده از سوی بانک مرکزی محاسبه شد.
برای محاسبة قیمت سرمایه در بخش کشاورزی ابتدا با
استفاده از فرمول  1میزان استهالک در بخش محاسبه
میشود (:)Tahamipour, 2007
( DR )1

D
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که در آن  Dمیزان استهالک سرمایههای ثابت و  Iتشکیل
سرمایة ثابت ناخالص به قیمت پایه است 𝛿 .میزان استهالک
یا  DRاست.
حال به روشی که یورگنسون ارائه داد ،قیمت واقعی
سرمایه محاسبه میشود .برایناساس ،قیمت سرمایه عبارتست
از (:)Gulden Boluk, 2010
()2


δ 1  zt  
Pk  P   r 

1  t  


که در آن 𝑘𝑃 قیمت واقعی سرمایه P ،شاخص قیمت سرمایه،
 rنرخ سود بانکی 𝛿 ،میزان استهالک واقعی z ،ارزش فعلی
میزان استهالک دفتری و  tنرخ مالیات است .بهدلیل اینکه در
بخش کشاورزی نرخ مالیات صفر است ،فرمول باال بهصورت
زیر تغییر میکند:
Pk  P   r  δ 
()3
شاخص قیمت سرمایه از تقسیم تشکیل سرمایة ثابت
ناخالص اسمی به ثابت محاسبه میشود.
تئوری دوگان نشان میدهد ساختار تولید یک صنعت
میتواند با استفاده از تابع تولید و تابع هزینه مطالعه شود.
استفاده از تابع هزینه بهجای تابع تولید بهمنظور برآورد
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پارامترهای تولید ،مزایایی دارد .از جمله این مزایا
انعطافپذیری باال ،برآورد آسانتر پارامترها بهدلیل استفاده از
قیمت عوامل تولید -نه مقدار آنها -و احتمال ضعیف وجود
همخطی است ( .)stear, 1985بهمنظور برآورد تابع ،از میان
شکلهای تابعی عمومی انعطافپذیر ،شکل تابع ترانسلوگ
برای تابع هزینه انتخاب شد .تابع هزینة ترانسلوگ بهدلیل
انعطافپذیری باال ،غیر منفی ،غیر کاهنده در قیمت نهادهها و
محصول ،همگن خطی و تقعر در قیمت نهادهها بهطور
گسترده برای مدلسازی تابع تقاضای برق و انرژی استفاده
شد (Moroney Griffen & Gregory, 1976; Sterner, 1998
;.)Harvey & Marshall, 1991; & Trapani, 1981
برای تخمین تابع هزینة بخش کشاورزی با استفاده از
تابع ترانسلوگ ،معادلة  4با پنج نهادة باال بهصورت زیر تعریف
میشود:
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 Siسهم هزینة iامین نهاده مانند سهم هزینة برق از کل
هزینههاست.
کششهای جانشینی ،حساسیت متغیری را نسبت به
تغییرات متغیر دیگر نشان میدهد .در بیشتر مطالعات تجربی،
بهدستآوردن ضرایب کششهای جانشینی از هدفهای عمده
است که مهمترین آنها عبارتند از:
کششهای جانشینی خودی و متقاطع آلن AES: Allen
) )elasticity of substitutionکه در زیر فرموله شد:
 2C
C
, Ci 
Pi Pj
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قیمت نهادة iام است.
بهمنظور همگنبودن تابع هزینه در قیمت نهادهها ،الزم
است محدودیتهای زیر روی شاخصها اعمال شوند:
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این محدودیتها در خالل تحلیل اعمال میشوند .مشتق
جزئی از تابع هزینة ترانسلوگ -که در معادلة  4نشان داده شد-
نسبت به قیمت iامین نهاده ،تقاضای مشتقیافتة آن نهاده را
نشان میدهد و بهصورت معادلة  6نمایش داده میشود:
n
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سپس با بهکارگیری تئوری  (1953) Shephardکه
حداقلسازی هزینة مقدار تقاضا را برای iامین نهاده نشان میدهد
C
{ ; i   E, L, M, K 
Pi

Ci .C j

 ،} Xi میتوانیم معادلة تقاضای

نهاده را بهصورت سهم نهادة مشابه معادلة  7بهدست آوریم:

Cij 

σij 

که در آن کششهای جزئی با توجه به مرتبة نهادههای تولیدی
متفاوتاند؛ بهعبارت دیگر ،برای تابع هزینة ترانسلوگ:
()1-10
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که در آن  iو  jنهادة سرمایه ،نیروی کار ،برق و نفت گاز و Pi
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همانطورکه توسط آلن نشان داده شد ،کششهای خودی
و متقاطع تقاضا برای عوامل تولید (  )ηii , ηijبا کششهای
خودی و متقاطع آلن ( )AESارتباط دارند:
()11
ηii  Si σiiوηij  Si σij
کششهای جزئی خودی و جانشینی آلن تغییرات
درصدی را در نسبت دو عامل تولید اندازهگیری میکند که
ناشی از یک درصد تغییر در قیمتهای نسبی آنهاست و
برای گروهبندی هر جفت از نهادهها از لحاظ جانشینی و
مکملی بهکار برده میشود .اگر کشش جانشینی بین دو عامل
مثبت باشد ،به آنها عوامل جانشین و اگر این کشش منفی
باشد به آنها عوامل مکمل گفته میشود ( & Mehrara
.)Abdi, 2005
هرچند کشش جانشینی آلن بهطور گسترده بهکار رفت ،از
آنجاکه بهصراحت جانشینی میان نهادهها را توضیح نمیدهد و
هیچگونه اطالعاتی در زمینة سهم نسبی عوامل ارائه نمیدهد،
نمیتوان آن را بهصورت میزان نهایی جانشینی تفسیر کرد.
بنابراین ،شاخص دیگری از جانشینی با عنوان کشش
جانشینی موریشیما ( MES: Morishima elasticity of
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 )substitutionشناخته شد که بهصورت مشتق لگاریتمیک
مقدار نسبی عوامل نسبت به قیمت نسبی آنها تعریف
میشود؛ بهعبارت دیگر ،کشش جانشینی موریشیما درصد
تغییرات در نسبت میان دو عامل تولیدی را در واکنش به
تغییر در قیمت نسبی آنها اندازهگیری میکندChambers .
( )1988این کشش را بهصورت زیر بهدست آورد:

وایت برای تعیین وجود ناهمسانی واریانس در جزء اخالل،
آزمون تجزیة واریانس بهمنظور تعیین رابطة همخطی و
همچنین آمارة دوربین واتسون بهمنظور بررسی وجود
خودهمبستگی در جزء اخالل صورت گرفت .برای بررسی
معناداری آماری متغیرها از آزمون  tاستفاده شد.

σijM  σ ji  σii

نتایج و بحث
در ادامه ،نتایج برآورد تابع هزینة ترانسلوگ و معادلههای
سهم هزینة نهادهها با استفاده از روش حداکثر درستنمایی
غیر خطی محدودشده ارائه میشود .تابع هزینة رابطة 3
نسبت به قیمت نهادة نیروی کار همگن شد و معادلة سهم
هزینة مربوط به این نهاده از مجموعة معادلههای سهم حذف
شد .نتایج این برآورد در جدول  1در بخش ضمیمه گزارش
میشود .با توجه به ضریب تعیین  84درصدی تابع مذکور،
میتوان گفت قدرت برازش مدل مناسب است.

()12

چنانچه این کشش بزرگتر (کوچکتر) از صفر باشد ،سهم
نسبی iامین عامل با افزایش قیمت آن افزایش (کاهش) مییابد.
دو نهادة جانشین از نوع موریشیما هستند ،چنانچه  MESمیان
آن دو مثبت باشد (.)Blackorby & Russell, 1989
معادلههای مدل شامل رابطههای  5 ،4و  6و محدودیت
متقارنبودن ضرایب متقاطع ( 𝑖𝑗𝛽 = 𝑗𝑖𝛽) با استفاده از روش
حداکثر درستنمایی غیر خطی محدود شد و با استفاده از
نرمافزار  Shazamبرآورد شد .آزمون بروش پاگان ،گلچسر و

جدول  .1نتایج تخمین تابع هزینة ترانسلوگ
نام متغیر

عرض از مبدأ
Y
E
R
O
EO
ER
EY
EE
RO
RY
RR
OY
OO
YY

ضرایب
*

0/30513
*0/0297
**0/0122
*0/90329
*0/0484
0/000276
-0/0156
-0/000391
**0/00873
*-0/10858
**0/00424
*0/0835
**-0/00279
*0/0544
-0/0015

آمارة دوربین واتسون
ضریب تعیین R2
آمارة ژارکوبرا
* معنیداری ضرایب در سطح  5درصد
** معنیداری ضرایب در سطح  10درصد
مأخذ :یافتههای تحقیق

آمارة t

انحراف معیار

15/26
2/63
2/05
102/14
10/13
0/04
-1/19
-0/79
1/80
-9/60
2/30
8/69
-2/42
9/78
-0/93

0/02
0/0113
0/00596
0/00884
0/00478
0/00637
0/0131
0/000494
0/00484
0/0113
0/00184
0/00961
0/00115
0/00556
0/00161
0/34
0/84
3/86
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از آنجاکه تفسیر تکتک ضرایب بسیار پیچیده و غیر
مفید بود و از ضرایب مذکور بهطور عمومی برای محاسبة
کششها استفاده میشود ،فقط به ارائة نتایج برآورد
کششهای خودی و جانشینی آلن ،کشش قیمتی و متقاطع
تقاضا و کششهای جانشینی موریشیما پرداخته میشود.
با توجه به نتایج برازش مدل اصلی و روابطی که در بخش
سوم ارائه شد ،کششهای جانشینی آلن برای نهادههای بخش
کشاورزی مطابق جدول  2است .همانطورکه از نتایج جدول
پیداست ،تمام کششهای جزئی خودی آلن (قطر اصلی
ماتریس) ،عالمت مورد انتظار (منفی) را دارند؛ بهعبارت دیگر،
رابطة معکوس بین قیمت و مقدار تقاضا در آنها نشان داده
میشود .همچنین ،نتایج کششهای جانشینی نشان میدهد،
برق و نفت گاز ،و برق و سرمایة نهادههای جانشین (کشش
جانشینی بزرگتر از صفر) و نفت گاز و سرمایة نهادههای
مکمل (کشش جانشینی کوچکتر از صفر) هستند .این نتایج
بیانگر آن است که در صورت جایگزینی نفت گاز با انرژی
برق ،میزان مصرف سرمایه نیز کاهش مییابد؛ بهعبارت دیگر،
با کاهش قیمت برق ،مصرف برق افزایش و میزان مصرف نفت

گاز و سرمایه همزمان کاهش مییابد ،بهطور کل میتوان
گفت در بخش کشاورزی میان قیمت برق و مصرف نفت گاز و
سرمایه رابطة مستقیم و میان قیمت نفت گاز (سرمایه) و
مصرف سرمایه (مصرف نفت گاز) رابطة معکوس وجود دارد.
کششهای قیمتی تقاضا نیز که درصد تغییرات مقدار تقاضا را
نسبت به درصد تغییرات قیمت خود نهاده (کشش قیمت خودی)
یا قیمت سایر نهادهها (کشش قیمتی متقاطع) اندازهگیری
میکنند در جدول  3گزارش میشود .نتایج نشان میدهد تمام
کششهای قیمتی خودی دارای عالمت صحیح و مورد انتظار
(منفی) است .مقدار کشش قیمتی نفت گاز از لحاظ قدر مطلق
بیش از بقیة نهادههاست .نهادههای برق و سرمایه در رتبههای
بعدی قرار دارند .همچنین ،قدر مطلق عددی کششهای قیمتی
خودی نهادههای برق و سرمایه کمتر از یک بود؛ بنابراین ،میتوان
گفت امکان واکنش تقاضا نسبت به تغییرات قیمت و جانشینی
بین نهادهها بسیار محدود است .کششهای متقاطع محاسبهشده
برای نهادهها هم نتایج بهدستآمده از نظر جانشینی و مکملی
نهادهها را در قسمت قبل تأیید میکنند.

جدول  .2کششهای جزئی خودی و جانشینی آلن
برق ()E

سرمایه ()R

نفت گاز ()O

برق ()E

-174/13

0/98

5/48

سرمایه ()R

---

-0/06

-8/62

نفت گاز ()O

---

---

-351/38
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جدول  .3کششهای قیمتی خودی و متقاطع تقاضا

برق ()E

سرمایه ()R

نفت گاز ()O

برق ()E

-0/93

0/01

0/03

سرمایه ()R

0/98

-0/06

-8/43

نفت گاز ()O

5/35

-0/11

-4/34

مأخذ :یافتههای تحقیق

معیار آخر برای اندازهگیری جانشینی میان نهادهها،
کشش جانشینی موریشیماست .جدول  4مقادیر کششهای
جانشینی موریشیما را برای مدل برآوردشده در این تحقیق
نشان میدهد .مالحظه میشود کشش نسبت عوامل برق –
سرمایه و برق – نفت گاز بزرگتر از یک بود که جانشینی
قوی بین هر جفت از نهادهها را نشان میدهد .این موضوع را
میتوان از روی کششهای جانشینی آلن نیز مشاهده کرد.

منفیبودن کشش میان نهادههای نفت گاز و سرمایه نیز مؤید
رابطة مکملی میان آنهاست .تفسیر دیگری از ضرایب کشش
جانشینی موریشیما به اینترتیب است که برای مثال اگر
نسبت قیمتهای نفت گاز به برق به اندازة یک درصد رشد
داشته باشد ،تقاضا برای نسبت نهادههای برق به نفت گاز به
اندازة  6/71درصد رشد دارد.
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جدول  .4کششهای جانشینی موریشیما
برق ()E

سرمایه ()R

نفت گاز ()O

برق ()E

---

-0/18

1/06

سرمایه ()R

1

---

-1/01

نفت گاز ()O

6/71

-6/37

---

مأخذ :یافتههای تحقیق

نتیجهگیری و پیشنهادها
براساس آنچه در بخش مقدمه اشاره شد ،بیش از  95درصد
انرژی مصرفی در بخش کشاورزی در سال  1388مربوط به
نیروی الکتریکی و نفت گاز بود .بررسی آمار چهل سالة این اقالم
نشان میدهد بهتدریج برق جایگزین نفت گاز شد ،بهگونهایکه
در پانزده سال اخیر سهم نفت گاز در تأمین انرژی مورد نیاز
بخش از  90درصد به  65درصد کاهش یافت و از این میزان
حدود  86درصد آن توسط انرژی برق جایگزین شد.
بررسی کششهای جانشینی میان نهادههای برق و نفت
گاز و همچنین کششهای خودقیمتی نشانگر قابلیت جانشینی
قوی میان آن دو و حساسیت باالی نفت گاز نسبت به تغییرات
قیمت است؛ بنابراین ،توصیه میشود برای تشویق تقاضای یکی
و کاهش تقاضای دیگری ،از سیاستهای قیمتی به گونهای
استفاده شود که بر نفت گاز بهطور مستقیم و بهتبع آن بر برق

تأثیر بگذارد .همچنین ،با توجه به باالبودن قیمت نفت گاز در
مقایسه با برق از یکسو و پاکبودن انرژی برق از سوی دیگر،
پیشنهاد میشود با اتخاذ سیاستهای قیمتی ،تولیدکنندگان
به جایگزینی انرژی برق بهجای نفت گاز ترغیب شوند .البته
سطح زیرساختها و تجهیزات موجود در بخش کشاورزی نیز
باید مد نظر قرار گیرد و هرگونه جهتدهی به تقاضا در امر
تأمین انرژی ،با توجه به امکانات و پتانسیلهای بخش صورت
گیرد و بسترهای الزم در این زمینه فراهم شود .همچنین ،با
درنظرگرفتن رابطة جانشینی میان نهادههای برق و نفت گاز و
رابطة مکملی میان دو نهادة سرمایه و نفت گاز و همچنین با
توجه به کمبودها و کاستیهایی که به لحاظ سرمایه در بخش
وجود دارد ،میتوان با جایگزینکردن برق بهجای نفت گاز
بهتدریج و در بلندمدت سهم سرمایه را در هزینههای بخش نیز
کاهش داد.
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