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چکیده

ه حاضر با هدف با توجه به اهمیت بخش کشاورزي و مصرف انرژي در این بخش، مطالع
هاي انجام گرفته از تولیدکنندگان و شدت انرژي، به دنبال بررسی بررسی ارتباط حمایت

کارهایی براي بهبود وضعیت در آینده است. براي این منظور، با عملکرد گذشته و ارایه راه
، همگرایی بلندمدت بین سیاست 1360- 91هاي کمک رهیافت الگوهاي سري زمانی طی سال

هااز تولیدکننده و شدت انرژي مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به ماهیت دادهحمایت
دهد که با جوسلیوس استفاده شده است. نتایج نشان می-انباشتگی جوهانسوناز روش هم

هاي دولت از تولیدکنندگان بخش کشاورزي شدت مصرف انرژي کاهش یافته افزایش حمایت
ازریال افزایش در میزان حمایتمیلیاردهزاردمدت به ازاي در بلنکه طوريبهاست.

- واحد کاهش می87/1×10-3انرژي در بخش کشاورزي به اندازهمصرف تولیدکننده، شدت

ها، شود که دولت در راستاي اهداف هدفمندي یارانهیابد. باتوجه به این نتایج، پیشنهاد می
پنجم و ششم توسعه با جدیت را در برنامه به این بخش عواید ناشی از هدفمنديپرداخت 

بیشتري دنبال نماید.

انباشتگی ، همکشاورزي، شاخص حمایت از تولیدکننده، شدت انرژيکلیدي:هاي -واژه
جوسلیوس-جوهانسون

مقدمه
با وقوع انقالب صنعتی در اواسط قرن هجدهم 
میالدي، تولید و مصرف انرژي در جهان شدت گرفت. 

جانبۀ دي که ناشی از توجه همهاین روند صعو
گزاران به مقولۀ رشد اقتصادي به ریزان و سیاستبرنامه

ترین اهداف کالن کشورها بوده، منجر عنوان یکی از مهم
زیست شده است به کاهش کیفیت محیط

)Shahbaz et al., در همین راستا، به علت رؤیت ). 2013
اي، لخانههایی از قبیل افزایش تولید گازهاي گنشانه

هاي اسیدي، از بین رفتن مناطق سبز و ریزش باران
هاي گیاهی و جانوري، افزایش اثرات منفی بر گونه

سالمتی بشر، گرم شدن هواي کرة زمین، تغییر در 
ها همواره الگوهاي بارش و باال آمدن سطح آب اقیانوس

بر توجه به اثرات سوء افزایش تولید و مصرف محققان
جویی در مصرف رو، صرفهاز ایناند.نمودهانرژي تأکید 

انرژي در راستاي بهبود کارایی و کاهش اثرات مخرب آن 
ها در سراسر جهان همواره به عنوان هدف اصلی دولت

ترینمهموترینبزرگازیکینیزایرانمطرح بوده است. 
منابعوجودباکهبودهدنیاانرژيمنابعدارايهايکشور

مصادیقازیکیعنوانبهآندرانرژيعظیمذخایرو
شودمیمحسوبطبیعیمنابعبرفشاربارشدالگوي

)Arman & Zare, 2009.(شکلدرکهطورهمان)1 (
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سالدرهرچند ایراندرانرژيتولیدشودمیمشاهده
توسعه به صورت دومسالۀپنجبرنامهوجنگهاي

افزایشی يروندمقطعی کاهش یافته اما در بلندمدت
.استداشته

تولید کل انرژي (میلیون بشکه معادل نفت خام)- 1شکل
1391انرژي، مأخذ: ترازنامۀ

درانرژيتولیدافزایشاینازقسمت اعظمی
مختلفهايبخشهفزایندتقاضايبهپاسخگوییراستاي

ترازنامۀدرشدههیاراآمارهايبهتوجهبا. باشدمی
میلیون4/211ازایراندرنرژيامصرفکلانرژي،
1/1181به1360سالدرخامنفتمعادلبشکه

افزایش 1391سالدرخامنفتمعادلبشکهمیلیون
است.یافته

ازسهمترینکمهموارههر چند که کشاورزيبخش
اقتصاديمختلفهايبخشبیندرراانرژيمصرفکل
ایندرانرژيمصرف؛ اما استدادهاختصاصخودبه

سالدرخامنفتمعادلبشکهمیلیون1/14ازبخش
بهدرصدي23/4ساالنۀرشدنرخمیانگینبا1360

1391سالدرخامنفتمعادلبشکهمیلیون6/47
) مصرف انرژي بخش 2(شکلر د. استافزایش یافته

کنید. طبق این نمودار کشاورزي در ایران را مشاهده می
هاي کشاورزي کشور در سالکل مصرف انرژي در بخش 

جنگ و برنامه چهارم و ابتداي برنامه پنجم افزایشی بوده
این روند رو به افزایش در مصرف انرژي بخش است.

کشاورزي، لزوم بررسی چگونگی مصرف انرژي در آن را 
سازد.آشکار می

کل مصرف انرژي در کشاورزي  (میلیون بشکه معادل نفت خام)- 2شکل 
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توجهباطرف دیگر،از1391ترازنامۀ انرژي، مأخذ: 
ایجادواشتغالتولید،درکشاورزيبخشاهمیتبه

ازعماجهانگوناگونکشورهايغذایی،امنیت
اینمتعدديهايراهازتوسعه،حالدریاویافتهتوسعه
اینمیزانوماهیت. دهندمیقرارحمایتموردرابخش

آناهمیتبهبستهنیزمختلفکشورهايدرهاحمایت
بسیارنقشکشاورزينیزایراندر. استبودهمتفاوت
وسیلۀواقتصاديهايفعالیتبسترعنوانبهرامهمی
،لذا. داردعهدهبرجمعیتازبزرگیبخشمعاشامرار

کشورریزانبرنامهوارانزگسیاستاهتمامموردهمواره
بخشازایتحم).Vaezi & Yazdani, 2007(استبوده

ایجادقبیلازیگوناگوندالیلبهبناکه کشاورزي
برقراريپسین،وپیشیندرصنایعتولیدرونقواشتغال
ازکاالهايبرخیبودناساسیبهتوجهباغذاییامنیت

حفظوهاروستاتوسعۀجامعه،غذاییدرسبدکشاورزي
شهربهمهاجرتازجلوگیريروستایی،جمعیتساختار

وملیامنیتبهکمکزیست،محیطپایداريوفظحها،
ملیدرآمدافزایشوافزودهارزشایجادکشور،استقالل

ساختاريونسبیمزیتالزاماتنفتی،غیرصادراتراهاز
همۀدرکشاورزاندرآمدارتقاءوخودکفاییتولید،

شدهپذیرفتهتوسعهدرحالویافتهتوسعهازعماکشورها
)Barry, 1992(شودمیاعمالگوناگون،يهاروشبهو

تواند به عنوان یک متغیر مهم تأثیرگذار بر چگونگی می
مصرف انرژي مطرح باشد.

پرسش مهمی که پژوهش حاضر به دنبال ،روایناز
میانباشد این است که آیا پاسخگویی به آن می

چگونگی وکشاورزيبخشازگرفتهانجامهايحمایت
ارتباطی برقرار است؟ همچنین، در آنردانرژيمصرف

صورت وجود ارتباط، نحوه و میزان اثرگذاري 
هاي حمایتی دولت از بخش کشاورزي بر سیاست

در بخش مذکور چقدر است؟انرژيمصرفچگونگی 
مطالعات داخلی و خارجی مختلفی در مورد بررسی 
چگونگی مصرف انرژي و عوامل مؤثر بر آن انجام گرفته 

Saifشود.در ادامه به چند مورد از آن اشاره میاست که 

درانرژيشدتبرمؤثرعواملبررسیبه)2008(
مطالعهایننتایج. استپرداختهمختلفکشورهاي

مساحتوساختاريتغییراتمثبتاثردهندةنشان
.Behboodi et alد. باشمیانرژيشدتبرکشورها

برمؤثرکلیديملعوااي به شناساییدر مطالعه) 2010(
اساسبرو پرداختندایراندرانرژيشدتتغییرات

ازیکیرا به عنوان انرژيقیمتآمده،دستبهنتایج
.معرفی کردندانرژيشدتبرتأثیرگذاربسیارعوامل

Manzoor and Niakan)2014(،برايپژوهشیدر
درانرژيتقاضايسازيمدلبهانرژيشدتتحلیل

درآمديهايکششگیرياندازهواکووعضکشورهاي
دهدمینشانمطالعهایننتایج. پرداختندآنتقاضاي

طولدردرآمديکششاکوعضوکشورهاياغلبدرکه
عضوکشورهايدراین،برعالوه. استیافتهکاهشزمان

درآمديکششمشابهاقتصاديساختاردلیلبهاکو
همچنین، با . تاسنزدیکهمبهبسیارانرژيتقاضاي

انرژيشدتازاکوعضوکشورهاياقتصاديرشدبهبود
)Liu and Han)2008.شودمیکاستهکشورهاایندر
بررسیبهپانلهايدادهازاستفادهباايمطالعهدر

چیندرتولیديبنگاه25يانرژشدتبرثرمؤعوامل
سرمایهموجوديهاينسبتکهدادندنشانوپرداختند

برمنفی، اثرGDPبه خارجیتجارتوکارنیرويبه
ایننتایج،همچنین. ددارنچینکشوردرانرژيشدت

تولیدکنندهقیمتشاخصمثبتاثردهندهنشانمطالعه
بر)تولیدهاينهادهسایرقیمتبرايمعیاريعنوانبه(

در)Wing)2008است.کشورایندرانرژيشدت
اقتصادانرژيشدتاهشکتوضیحعنوانباپژوهشی

انرژيقیمتافزایشکهاستدادهنشانمتحدهایاالت
کشوراینانرژيشدتکاهشدرايکنندهتعییننقش

است.بودهناچیزتکنولوژياثرکهحالیدرداشته،
Al‐Ghandoor et al)2009 (شدتتغییراتتحلیلبه

2005- 1998زمانىدورهدراردنصنایعدربرقانرژى
انرژىشدتکهدادنشانپژوهشهاىیافته. پرداختند

93/0به3/1ازبررسىمورددورهدراردن،دربرق
محققان . استیافتهکاهشدالردر هر ساعتکیلووات

اصالحراانرژىشدتکاهشدرمؤثرعواملترینمهم
Reddy andمعرفی کردند. کارایىافزایشوساختارى

Ray)2010 (تحلیلبهکلتجزیهروشده از با استفا
. پرداختندهند تولیدىهاىفعالیتدرانرژىشدترفتار
اثرازانرژى،شدتدرکاهشکهدادنشاننتایج

.کارایىدرواقعىبهبودتاگیردمىنشأتساختارى
Irawan et al.)2010 (بههاي پانل دادهازاستفادهبا
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تولیدييهاکارخانهيانرژشدتتحلیلوتجزیه
دستمزد،بنگاه،عمرکهدادندنشانوپرداختنداندونزي

ثیرتأخصوصی،بخشمالکیتوفیزیکیسرمایهشدت
بنگاهانرژيشدتبرمنفیاثربنگاهاندازهومثبت
برايايمطالعهدر) Sadorsky)2013است.داشته

به بررسی تأثیر متغیرهاي توسعهحالدرکشورهاي
انرژيشدتبرشدنصنعتیونیشهرنشیدرآمد،

ناهمگنپانلرگرسیونازاستفادهباپرداخته است. او
درصدیککهدادنشانتوسعهحالدرکشور76براي 

درصد35/0تا45/0راانرژيشدتدرآمددرافزایش
متغیربلندمدتکشش،همچنین.دهدمیکاهش
بدست آمده 12/0تا07/0محدودهدرشدنصنعتی

است.

تحقیقروش
جهت دستیابی به اهداف مورد نظر در این بخش 
متغیرهاي مورد استفاده پژوهش شرح داده خواهد شد و 

شود. کار رفته معرفی میسپس، الگوي اقتصادسنجی به
براي بررسی چگونگی مصرف انرژي در بخش کشاورزي 

هاي مختلفی استفاده کرد. در مطالعۀ توان از شاخصمی
میزان انرژي که به صورت دت انرژي شرو شاخص پیش

مصرفی براي تولید مقدار معینی از کاالها و خدمات
گیرد. این شاخص شود، مورد استفاده قرار میتعریف می

شود:) محاسبه می1به صورت رابطه (

)1(EI A
EC

V

به ترتیب بیانگر VAو EI،EC)،1در رابطه (
ازاي هربهخامنفتمعادلبشکهانرژي (هزارشدت

بشکه معادل هزارریال)، میزان مصرف انرژي (میلیارد
به قیمت ثابت میلیارد ریال(افزوده ارزش و نفت خام) 

باشند. این میدر بخش کشاورزي کشور ) 1376سال 
میلیارد ریال ارزش د که به ازاي هر دهشاخص نشان می

افزوده چقدر انرژي مصرف شده است.
هاي صورت گرفته از بخش حمایتارزیابیمنظوربه

استفاده ١تولیدکنندهازحمایتکشاورزي از شاخص 

1. Producer Support Estimate

ازدولتحمایتمیزانخواهد شد. این شاخص 
را) خاصیکاالییا(کشاورزيبخشتولیدکنندگان

وتوسعهسازمانتعریفساسابر. دهدمینشان
برآوردبهمربوطهايسیاست،٢اقتصاديهايهمکاري
میبنديتقسیمدستههشتدرتولیدکنندهازحمایت

محصوالتبازاريقیمتازحمایتدسته،اولین. شوند
ازشاخصیعنوانبهبازاريقیمتازحمایت. است

کنندگانمصرفازکهناخالصیهايپرداختپولیارزش
درکشاورزي،بخشتولیدکنندگانبهپردازانمالیاتو

وکشاورزيبخشازدولتحمایتیهايسیاستاثر
برهاسیاستاینتأثیرواهدافماهیت،بهتوجهبدون
این. شودمیتعریفگرفته،صورتمزارعتولیدودرآمد

قیمتومحصولداخلیقیمتاختالفاساسبرشاخص
. )Portugal, 2002(شودمیبهمحاسآنجهانیمعادل
ايبودجههايپرداختعنوانتحتکهدیگردستههفت

درراکشاورزانبهدولتهايپرداختسایرشوند،مییاد
محصول،میزاناساسبرپرداختشاملکهگیردمیبر

پرداختدام،تعدادیاکشتزیرسطحاساسبرپرداخت
کشاورزي،هايبرنامهدرمشارکتسابقۀاساسبر

پرداختاي،یارانههاينهادهازاستفادهاساسبرپرداخت
خاص،هاينهادهازاستفادهکردنمحدودمنظوربه

پرداختسایروکشاورزانکلیدرآمداساسبرپرداخت
شاخص حمایت از . )OECD, 2005(شودمیها

تولیدکنندگان بخش کشاورزي به عنوان متغیري براي 
هاي حمایتی دولت مد نظر قرار تنشان دادن سیاس

گیرد.می
بینبلندمدتتعادلیرابطۀشناساییبرايدر ادامه،

–وهانسونجانباشتگیهمروشازمدلمتغیرهاي
شده که مبتنی بر برآورد حداکثر استفاده٣جوسلیوس

تعیین و برآورد ،است. در این روش4نماییدرست
وط به روابط انباشته (یعنی ضرایب مرببردارهاي هم

تعادلی بلندمدت) بین متغیرها با استفاده از ضرایب 
-بین آن متغیرها صورت می5الگوي خودتوضیح برداري
)VARبرداري (خودتوضیحیگیرد. در مورد الگوهاي

2. Organisation for Economic Co-operation and Development

3. Johasen and juselius

4. Maximum Likelihood

5. Vector Autoregression Model



603...هاي حمایتی دولتبلندمدت سیاستبررسی همگرایی و همکاران: طاهري ریکنده

اگرالزم به ذکر است که  '1 2, , ,t t t ntY y y y را
بگیریمنظردرزمانیمتغیرهاي سري1nازبرداریک
- میحضور دارند،مدلدرهرکدامازوقفهpتعدادکه

زیرصورتبهماتریسیشکلدرراVAR(p)الگويتوان
:کردبیان

)2(1 1 2 2        

  1, ,

t t t p t p tY c Y Y Y
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اینکهبهتوجهبا 1 2 12cov ,t t  باشدمی
tي براالبته( sدقتکمیبا). استصفربابرابر

زمانیسريمتغیرهرVARالگوي درکهیابیمدرمی
متغیرهايسایرهايوقفهوخودشهايوقفهتوسط
VAR(p)ل مد،بنابراین. شودمیدادهتوضیحمدلدرون

)1نامرتبطظاهربهرگرسیونمدلیکتنها )SURبر
هايوقفهتعدادتعیینبراي.باشدمیمتغیرهاوقفۀروي

بردنبینازبرايکه(وابستهمتغیربهینۀ
ضروريرگرسیوندراخاللجمالتبینخودهمبستگی

حنان و یا3ز بیزینت، شوار2آکاییکمعیارهاي از) است
شود:میاستفاده4نکویی

)4(  22
ln  AIC p pn

p T
  

1. Seemingly unrelated regression

2. Akaike (AIC)

3. Schwarz-Bayesian (SBC)

4. Hannan-Quinn (HQC)
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حجمTسیستم،متغیرهايعدادتnهادر آنکه
Σونمونه pهاماندهباقیکوواریانسماتریسیدبرآور
)مدل یکازکهاست، )VAR p آیدمیبدست.

Σماتریس pتصوربه
1

T t
p

t
   


برآورد

استمقداريVARالگويبرايمناسبدرجه. دشویم
در .برساندحداقلبهراHQوAIC،SCمعیارهايکه

VARمدلبهینه،وقفۀتعدادتعیینبرايمطالعه حاضر 

ازعرضوبرونزامتغیرهايوابسته،متغیرهايباانتخابی
کوچکنسبتاًحجمبهتوجهبا. استشدهبرآوردمبدأ

گرفتهنظردرسهبابرابربهینهوقفۀحداکثرنمونه
راالگوآزاديدرجهسهازبیشوقفۀتعدادزیرا؛شودمی
.دهدمیکاهششدتبه

مقادیربهYمدت کوتاهرفتاردادنپیوندبراياکنون
دربحثموردVARالگويتوانمیآن،بلندمدتتعادلی

بهVECMبرداري،خطايتصحیحالگويقالبدرراباال
:درآوردزیرصورت
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تعادلیروابطبهمربوطاطالعاتحاويماتریس
کاملرتبۀدارايکهآنشرطبهالبتهاست؛بلندمدت

تعدادتوانمیماتریساینرتبۀتعیینبا. نباشد
حداکثرروش. کردتعیینراانباشتگیهمبردارهاي

دوازاستفادهباجوسلیوس–جوهانسوننماییراست
تعادلیروابط6ویژهمقادیرحداکثرو5اثرآزمونآمارة

5. Trace test

6. Maximum egien value test
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,Nofrestiکندمیتعیینراالگومتغیرهايبینبلندمدت

2013).(
ازمطالعهایندرفوق،مباحثراستايدر

که بیانگر شدت انرژي و شاخص PSEوEIمتغیرهاي
باشند به عنوان حمایت تولیدکننده بخش کشاورزي می

، DWAR ،1DDمتغیرهايزا و ازمتغیرهاي درون
2DD ،3DD ،4DD 5وDDمتغیرهاي عنوانبه

هاي توسعهبرونزاي مربوط به جنگ و برنامهمجازي
هاي جنگ لبراي ساDWARمتغیر.استشدهاستفاده

هاي دیگر مقدار یک و متغیر مقدار صفر و براي سال
1DDهاي برنامه اول توسعه مقدار یک و براي سال

گیرد. هاي دیگر مقدار صفر را به خود میبراي سال
. داده و آماراستمابقی متغیرها هم به همین صورت 

رو و بانک مرکزي مورد نیاز از ترازنامه انرژي وزارت نی
مقدارآوري گردیده است. جمهوري اسالمی ایران جمع

PSEتوسطریالمیلیونبهکشاورزيبخشکل
)Mehrparvar hosseini, 2012(کهاستشدهمحاسبه
.شدخواهداستفادهمطالعهایندرآناز

بحثونتایج
در این بخش ابتدا به بررسی روند متغیرهاي مورد 

) روند شدت 3(شکلدر ته خواهد شد. مطالعه پرداخ
طور که است. همانارایه شدهانرژي در بخش کشاورزي 

هاي جنگ و د روند این نمودار در سالشومشاهده می
ها نزولی برنامه چهارم توسعه صعودي و در مابقی سال

).1391باشد (ترازنامۀ انرژي، می

ون ریال)شدت انرژي (بشکه معادل نفت خام به میلی- 3شکل 

) نیز 4در شکل (1391انرژي، مأخذ: ترازنامۀ
محاسبه شده براي کل بخش کشاورزي PSEارزش 

نشان داده شده است. با توجه به نمودار مقدار 

هاي صورت گرفته از تولیدکنندگان بخش حمایت
هاي جنگ روندي نزولی و پس از کشاورزي در سال

آن با نوسانات زیاد افزایش یافته است.
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کل بخش کشاورزي (میلیون ریال)PSEارزش- 4شکل 
1391مأخذ: مهرپرور حسینی، 

پس از بررسی نموداري متغیرهاي مورد مطالعه به 
شود. ها پرداخته میتجزیه و تحلیل درجۀ انباشتگی آن

ویافتهتعمیمفولر-دیکیآزمونازحاضرمطالعهدر
انباشتگی جهت بررسی درجه پرون- فیلیپسآزمون

با توجه به اینکه متغیرهاي .استشدهاستفادهمتغیرها 
حالتدرهاآزموناینباشندمورد مطالعه داراي روند می

درآننتایجکهاستگرفتهانجامروندومبدأازعرضبا
است.ارایه شده) 1(ولجد

ایستایی در صورت وجود عرض از مبدأ و روندآزموننتایج-1جدول
درجه انباشتگیPPآزمونADFنآزمو

آمارهمقدارمتغیر
محاسباتی

آمارهمقدار
)%5(بحرانی

آمارهمقدار
محاسباتی

آمارهمقدار
)%5(بحرانی

EI482/3-563/3-482/3-563/3-
EI465/6 -568/3-499/6-568/3-

PSE178/3-563/3-017/3-563/3-
PSE212/6-568/3-819/6-568/3-

تحقیقهايیافته: مأخذ

دو متغیر شدت انرژي در موردول باالتوجه به جدبا 
هاي و شاخص حمایت تولیدکننده با توجه به آزمون

رون در حالت با پ–یافته و فیلیپس فولر تعمیم–دیکی 
عرض از مبدأ و روند نتایج مشابهی حاصل شد که نشان 

دهد این دو متغیر انباشته از مرتبه یک هستند.می
،)AIC(آکائیکهايمعیارازاستفادهبادر ادامه، 

وقفۀمورددر) HQ(کوئینحنانو) SC(بیزینشوارتز
قادیرمبهمربوطنتایج. استشدهگیريتصمیمبهینه

) 2(جدولدرمختلفهايوقفهبرايسه معیار مذکور
مشاهدهجدولایندرکهطورهمان. استشدههیارا

VARالگوي برايرایکوقفه،هر سه معیارشودمی

.کنندمیپیشنهاد
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VARالگويبهینهوقفهتعیینآزموننتایج-2جدول

آکائیکوقفه
)AIC(

بیزینشوارتز
)SC(

وئینکحنان
)HQ(

008/3555/3522/35
157/33*23/34*77/33*

27/3354/3496/33
394/3398/3427/34

بهینهوقفۀ*تحقیق هايیافته: مأخذ

مساله که آیا رابطۀ بلندمدتی بین اینآزمونبراي
طبق روشالعه وجود دارد یا خیر،متغیرهاي مط

ویژهمقدارحداکثرواثرآمارهازجوسلیوس- جوهانسون
هیارا)3(جدولدرنیزآنکه نتایجاستشدهاستفاده

طبقشود،میمالحظهکهطورهمان.استشده

رابطهیکوجودویژهمقدارحداکثرواثرهايآماره
هاي متغیربیناطمیناندرصد95سطحدربلندمدت

الگويتحترابطهاینتااستالزمکهشودمیتأییدالگو
.شودبرآوردبرداريخطايتصحیح

الگودرانباشتههمبردارهايتعدادتعیینآزموننتایج-3جدول

يفرضیه
صفر

يفرضیه
%5سطحدربحرانیمقداراثرآمارهمقابل

داريمعنی
مقدارحداکثرآماره

ویژه
%5سطحدربحرانیمقدار

داريمعنی

R=0R>062/255/1576/2326/14
R=1R>186/184/386/184/3

تحقیقهايیافته: مأخذ

تأثیربررسیمطالعهاینهدفاینکهبهتوجهبا
تولیدکننده بر شدت انرژي در بخش ازشاخص حمایت

برداررويبرکردننرمالعمل،بنابراین؛ استکشاورزي
نتایج. شودمیانجامشدت انرژياساسبرآمدهدستهب

ارایه شده) 4(جدولدرشدهنرمالانباشتگیهمبردار
بینبلندمدتتعادلیرابطۀبیانگربرداراین. است

محاسبهضرایبعالمت. استالگووابستۀمتغیرهاي
درراماانتظاراتاقتصاديهايتئوريبهتوجهباشده

شدنمنفی.کندمیبرآوردهبلندمدتروابطتخمین
این ندهشاخص حمایت تولیدکنمتغیرضریبعالمت

هاي دولت در دوره دهد که حمایتموضوع را نشان می
شده است. شدت انرژيمورد بررسی موجب کاهش 

ها نیز گونه که در طراحی الگوي هدفمندي یارانههمان

تأکید شده بود، هدفمندي به معناي کاهش حمایت از 
تولیدکننده نبوده است بلکه هدف دقیقاً حمایت از تولید 

ناشی از هدفمندي به تولید بود. هدفی و رسیدن عواید
چنان تحقق نیافته است. این نتیجه در مقاله که هم

حاضر نیز بیانگر اهمیت حمایت از تولیدکننده و نقش 
دهد آن در کاهش ضریب شدت انرژي بوده و نشان می

که با حمایت مناسب از تولید، میزان مصرف انرژي به 
کاهش خواهد یافت. ازاي هر واحد ارزش افزوده تولیدي 

مقدار ضریب برآوردي براي این متغیر گویاي این قضیه 
افزایش ریالمیلیونیک است که در بلندمدت به ازاي 

در میزان شاخص حمایت تولیدکننده، شدت انرژي در 
واحد کاهش 87/1×10-9بخش کشاورزي به اندازه

یابد. می
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VECMگويالمدتبلندرابطهبرآوردنتایج- 4جدول 

tآمارهانحراف معیارضریبشرح متغیرعالمت

*- 0/46/6×10-10- 87/1×10- 9شاخص حمایت از تولیدکنندهPSEجزء بلندمدت

C651/0عرض از مبدأ-

مدتجزء کوتاه

1DD03/008/1- 03/0متغیر مجازي برنامه اول توسعه -
2DD03/084/3- 11/0متغیر مجازي برنامه دوم توسعه -*

3DD03/004/3- 08/0متغیر مجازي برنامه سوم توسعه -*

4DD03/057/1- 04/0متغیر مجازي برنامه چهارم توسعه -***

C04/001/08/2عرض از مبدأ*

1tEcmضریب تصحیح خطاجزء 16/002/4- 64/0جمله تصحیح خطا -*

47/0=2R52/4=F44/65=Loglikelihood

درصد10داري در سطح ***معنیدرصد، 1داري در سطح معنی*هاي تحقیق   مأخذ: یافته

دهد که الگوي تصحیح خطا نشان میتایج برآورد ن
ودارمعنیدر سطح یک درصد خطاتصحیحضریب
بیانگرضریباین. استانتظاربامطابقآنعالمت
، نتایجترکاملبیانبه. استبلندمدتجهتدرتعدیل
64/0سالهردرشدت انرژيکهاستایندهندهنشان

، از . همچنینشودمیتعدیلبلندمدتتعادلسمتبه
سالۀ توسعه، تنها هاي پنجمیان متغیرهاي مجازي برنامه

دار نشده است. متغیر متغیر مجازي برنامه اول معنی
مجازي برنامه دوم و سوم در سطح یک درصد و متغیر 

دار مجازي برنامه چهارم در سطح ده درصد معنی
باشد. الزم به ذکر است که متغیرهاي مجازي جنگ و می

وسعه هم مد نظر قرار گرفت که به دلیل برنامه پنجم ت
ها خارج شده است.مناسب نبودن الگو از تحلیل

شدت بینی متغیر پس از برآورد، نسبت به پیش
بینی اقدام گردید. نتایج پیشانرژي بخش کشاورزي 

ه شده است.ی) ارا5جدول (متغیر مذکور در 
1399تا 1392بینی متغیرها از سال نتایج پیش-5جدول

(پایان برنامه ششم توسعه)

سال

بینی متغیر پیش
شدت انرژي با 
استفاده از مدل 

بلندمدت برآوردشده

سال

بینی متغیر پیش
شدت انرژي با 
استفاده از مدل 

بلندمدت برآوردشده
1392595/01396567/0
1393588/01397562/0
1394578/01398558/0
1395572/01399553/0
تحقیقهايافتهی: مأخذ

پیشنهادهاوگیرينتیجه
که دهدمینشانپژوهش ینا،نتایجبهباتوجه

بخشتولیدکنندگانانجام گرفته از هايیتحما
در بخش شده و يمنجر به کاهش شدت انرژکشاورزي

تواندمییدکننده،موجود از تولهايیتکاهش حما
هر واحد ارزش افزوده،یدتوليرا برايمصرف انرژ

هايحمایتازمنظورکهاستذکربهالزمدهد. یشافزا
تنهاتولیدکنندگان،وکشاورزيبخشازگرفتهانجام
بهمربوطحمایت،اینه . بلکباشدنمیتولیدبهیارانه
ازغیرمستقیمومستقیمهايحمایتتمام

نیز)8(نمودارازکهگونههمان. استتولیدکنندگان
ازواقعیحمایتتنهانههالسااکثردراست،مشخص

-از آنیزپنهان نیاتانجام نشده، بلکه مالتولیدکنندگان
از یتدر صورت عدم حما،شده است. لذایافتها در

در کشور يمصرف انرژیبنه تنها ضریدکنندگان،تول
شاخص ینایشافزاامکانیندهبلکه در آیافتهکاهش ن

اقع آنچه ودروجود خواهد داشت. يدر بخش کشاورز
فازاجرايراستايدرنشان داد، یزنيفاز اول هدفمند

تولیدبههدفمنديسهمازکمیدرصدهدفمندياول
. طبق نتایج این مطالعه پیشنهاد شددادهاختصاص

شود که دولت با اختصاص سرمایۀ بیشتر (به عنوان می
ها) از یارانهياز هدفمندیناشیدعوانمونه از محل 

ان بخش کشاورزي حمایت نماید. این تولیدکنندگ
تواند از طریق بهبود تکنولوژي به کاهش ها میحمایت

شاخص شدت انرژي منجر شود.
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