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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إشعار قانوني
حقوق الـتأليف و النشر محفوظة ( )2017لمركز الملك عبدالله للدراسات و البحوث البترولية (المركز).
وال يجوز النسخ أو االقتباس من هذه المادة دون نسبته بشكل واضح و مالئم للمركز.
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النقاط الرئيسة
تحسين كفاءة استخدام الطاقة في السيارات يجعل قيادتها أقل تكلفة مما يسمح لسائقي السيارات بالقيادة
مسافات أطول .تعرف هذه القيادة اإلضافية بالتأثير االرتدادي أو االرتداد ألنها تلغي جزء من وفورات الطاقة
تحليال للتكاليف
المتوقعة من تحسين كفاءة الطاقة ،وغال ًبا ما ينظر إليها نظرة سلبية .وتجري هذه الورقة البحثية
ً
والفوائد المرتبطة بالتأثير االرتدادي بعد تحسين كفاءة الطاقة في السيارات في مائة بلد .ووجدنا مايلي:
يؤدي التأثير االرتدادي للسيارات األكثر كفاءة إلى انخفاض الرفاه االجتماعي في معظم الحاالت ،وخاصة في
كثيفا ومعدالت حوادث مرتفعة.
ازدحاما
البلدان ذات أسعار البنزين المنخفضة وتشهد
ً
ً
من غير المرجح أن تحقق سياسات كفاءة الطاقة للسيارات فوائد صافية عندما يؤدي التأثير االرتدادي إلى انخفاض
في الرفاه االجتماعي .عالوة على ذلك ،في البلدان التي تشهد انخفاضات حادة في الرفاه االجتماعي بسبب
االرتداد ،يصبح رفع كفاءة استهالك الطاقة للسيارات غير قادر على تحقيق أي فوائد صافية ،حتى مع افتراض
عدم وجود أية تكاليف لرفع الكفاءة .ولذلك فمن المهم نمذجة هذا التأثير االرتدادي ،ألنه يمكن أن يؤثر على
قرارات سن سياسات لكفاءة الطاقة.
قد تحقق سياسات كفاءة الطاقة للسيارات ،مثل معايير اقتصاد الوقود ،نجاحا أكبر عندما تكون أسعار الوقود
أعلى .وهذا يعني أنها تكون أكثر فعالية عندما تكون مصاحبة لسياسات رفع أسعار الوقود .وباإلضافة إلى ذلك،
فإن السياسات المصاحبة التي يمكن أن تخفف من االزدحام وتحد من حوادث الطرق ستحسن أيضا بشكل غير
مباشر الفوائد الصافية لسياسات كفاءة الطاقة للسيارات.
قد تكون هناك حاجة لتغيير التصور السلبي المصاحب للتأثير االرتدادي في المناقشات التي تجري حول سياسة
الطاقة .فبالنسبة لتحسين كفاءة الطاقة في مجاالت أخرى مثل إضاءة المباني أو تكييف الهواء ،من المحتمل أن
معززا للرفاه االجتماعي بسبب عدم وجود عوامل خارجية مثل االزدحام والحوادث.
يكون االرتداد
ً
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الملخص
نموا اقتصادي ًا
شــهدت المملكة العربية الســعودية ً
وســكاني ًا ســريع ًا على مدى العقود الماضية .كما أتاحت
عائــدات النفــط -أحد العوامل الدافعة لهــذا النمو -للحكومة
توفيــر الكهرباء والوقود والمياه بأســعار مدعومة ،وقد
ســاهمت هذه العوامل بشــكل كبير في نمو استهالك
الطاقة الذي تضاعف عشــر مــرات تقريب ًا خالل العقود
الماضيــة .ففــي مجال النقل البري على ســبيل المثال،
ارتفــع الطلــب على البنزين مــن  25مليون برميل في عام
 1979إلــى  204مليــون برميــل في عام  ،2015أي بمعدل
نمو بلغ نحو  6في المائة ســنوي ًا.

الطلــب المقــدر أن الطلب على البنزيــن ال يتفاعل مع تغير
أســعارالبنزين بشكل كبير.

تراوحــت مرونة الســعر للبنزين المقدرة بين -0.09
و  -0.15لعــدد من نماذج الطلب المختلفة .ويشــير
ذلك إلى أن الزيادات في ســعر البنزين لن تؤدي على
األرجــح إلــى انخفاض كبير فــي الطلب المحلي .ومن
خــال بحثنــا هذا نرى ان تقديراتنــا لمرونة الدخل تختلف
ونظرا لعدم توفر
حســب نوع النموذج المســتخدم.
ً
بيانات زمنية عن دخل األســر اســتخدمنا حصة الفرد من
الناتــج المحلي اإلجمالي والناتــج المحلي اإلجمالي غير
أعلنت الحكومة الســعودية في ديســمبر  2015رفع أسعار النفطي كمؤشــرين لذلك .وعندما اســتخدمنا حصة
مقياســا لدخل األســرة
الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي
الكهربــاء والوقود والمياه بنســب متفاوتة ،ووفق ًا للقرار
ً
وجدنــا أن مرونــة الدخــل هي  ،0.15و تقدر بـ  0.61عندما
فإن األســعار االســمية للبنزين  91و  95أوكتان ارتفعت
اســتخدامنا حصــة الفرد من الناتــج المحلي اإلجمالي غير
من  0.45و  0.60ريال ســعودي لكل لتر إلى  0.75و
النفطــي .وعالوة على ذلك ،تشــير الدالئل اإلضافية أن
مؤخرا تطبيق تعديالت
 0.90ريال ســعودي .كما تم
ً
اآلثار الســلوكية تســببت في نمو الطلب على البنزين
مماثلــة على أســعار الطاقــة في العديد من دول مجلس
على مدى العقود الماضية التي شــملتها الدراســة.
التعــاون الخليجي بســبب الضغوط على الميزانيات
الحكوميــة في ظل انخفاض أســعار النفط العالمية.
باســتخدام منحنيات الطلب والعرض ،كشــف تحليل
الرفاه االجتماعي أن مكاســب الرفاه من رفع أســعار
تبحــث هذه الدراســة التغيرات التي طرأت على الرفاه
البنزيــن كانــت تتراوح بين  1و  2مليار ريال ســعودي
االجتماعــي في المملكة العربية الســعودية نتيجة
ســنويا بأســعار عام  ،2010أي ما يعادل نحو  0.1في
لتعديــل أســعار البنزين ،ويعتمــد تحليلنا للرفاه على
المائــة مــن القيمة الحقيقية للناتــج المحلي اإلجمالي في
منحنيــات الطلــب والعرض للبنزيــن في المملكة .ويتم
عام  .2015وستســتمر هذه المكاســب السنوية للرفاه
تقدير منحنى الطلب باســتخدام نموذج السالســل
فــي التراكــم على مدى الســنوات القليلة المقبلة ،وربما
الزمنيـ�ة الهيكلية( (�structural time series mod
تــزداد المكاســب مع مــرور الوقت حيث من المتوقع أن
 ،)elحيــث نفتــرض أن منحنــى العرض خط أفقي (أي أن
تكون هناك يســتجيب المســتهلكون بشــكل أكبر لتغير
التكلفــة الهامشــية ثابتة) حتى حــدود الطاقة التكريرية
األســعار على المدى الطويل.
اإلســتيعابية ،ويصبح عندها منحنى العرض رأســي ًا.
وقــد تمــت نمذجة طلب الفرد علــى البنزين كدالة للدخل
الحقيقــي للفرد وســعر البنزيــن الحقيقي وعامل إضافي
يغطــي تأثير العوامل غيــر االقتصادية بما في ذلك
تحســينات كفاءة الطاقة مع مرور الزمن .وكشــف نموذج

وعالوة على ذلك ،فإن مكاســب الرفاه الناتجة من
النماذج المســتخدمة ال تأخذ في الحســبان التكاليف
الخارجيــة للطلب على البنزين ولقيادة الســيارات.
فعندمــا يرتفع ســعر البنزيــن يحصل انخفاض في الطلب
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المخلص

حيث أن المنتجين (شــركة أرامكو الســعودية بشكل
عليــه وتنخفض المســافات المقطوعة ،مما يعزز الرفاه
أساســي) يحققون عائدات أعلى في ظل ارتفاع ايرادات
االجتماعــي من خالل تقليــل انبعاثات الغازات الدفيئة
البنزيــن المحلية وانخفــاض اإلنفاق على واردات البنزين.
وتلــوث الهواء واالزدحام والحوادث.
هــذه الزيــادة في اإليرادات لها تأثيــر ايجابي على ميزانية
وباختصــار ،تبين حســابات الرفاه االجتماعي أن قرار رفع
الحكومــة ممــا ينعكس بــدوره على المواطنين من خالل
أســعار البنزين في ديســمبر  2015يؤدي إلى زيادة شــاملة رفــع كفاءة اإلنفاق الحكومي.
في الرفاه رغم تكبد المســتهلكين بعض الخســائر،
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