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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 النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها أو
فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة
التخاذ أي قرار.
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النقاط الرئيسية
قدم هذا البحث النتائج البحثية التالية:
ُي ُ
المشتركة للعوامل السكانية (الديموغرافية) واالقتصادية مثل
تم وضع إطار
نظري ُي ُ
المراجعة ُ
مكن من خالله إجراء ُ
ّ
األسعار والدخل لتحديد استهالك الطاقة الصناعية .حيث قمنا بإختيار فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين (-15
المتغير السكاني في الدراسة .وللتأكد من متانة المتغير المختار  ،قمنا ايضا باختبار األشخاص
 )64عام ًا لتمثيل ُ
الذين تبلغ أعمارهم  15عام ًا فأكثر.
كشفت تقديرات اإلطار بالنسبة للمملكة العربية السعودية في الفترة بين ( )2016-1984عن:
• وجود عالقة طويلة األمد بين استهالك قطاع الصناعة للكهرباء وبين العوامل الديموغرافية واالقتصادية.
تزيد من استهالك قطاع
•ارتفاع فئة السكان الذين تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا بنسبة ُ ٪1
الصناعات للكهرباء بنسبة  ٪1على المدى الطويل ،وينطبق هذا األمر أيض ًا على فئة السكان الذين تبلغ
اعمارهم  15عام ًا أو أكثر.
•ثبت وجود تأثيراتٍ إيجابية ذات داللة إحصائية على استهالك الكهرباء على المدى الطويل للسكان الذين
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )65عام ًا ،في ظل وجود
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا وأولئك الذين
ُ
ُ
مرونة حول الوحدة.
مرن للسعر بمعدل مرونة قدره ()-0.1على المدى الطويل.
يعد استهالك قطاع الصناعة للكهرباء غير ٍ
• ُ
حيث تتراوح المرونة فيه على
مرن بالنسبة للدخلُ ،
•كذلك يعتبر استهالك قطاع الصناعة للكهرباء غير ٍ
المدى الطويل بين ( )0.2-0.3اعتماد ًا على مراعاة العالقة بين نصيب الفرد أو المستوى.
أن االستهالك
تمتد توقعات استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة حتى عام 2025م ،وتب ّين ّ
ُ
المستقبلي سيكون أكثر استجابة للنمو السكاني ُمقارنة بالزيادات التي تطرأ على األسعار.
سيقلل من
أن إصالح أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية
ينبغي على مقرري السياسات أن يتوقعوا ّ
ُ
فإن هذا التخفيض سيكون طفيف ًا نسبي ًا ،حيث
المستخدمة في قطاع الصناعة ،ورغم هذا ّ
استهالك الكهرباء ُ
أن زيادة عدد السكان الذين
وجد أن تأثير السعر ضئيل للغاية.
ويجب أن ُيدرك صانعو السياسات في ذات الوقت ّ
ُ
زيد أعمارهم عن ()15عام ًا سيؤدي إلى حدوث زيادة في استهالك
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا وكل من ُت ُ
ُ
أن استهالك الكهرباء المستخدمة في
شير التقديرات إلى ّ
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة .وأخيراًُ ،ت ُ
تقل عن عام واحد.
قطاع الصناعة
ستستوعب بصفةٍ كاملة الصدمات كالتدخالت السياسية في غضون فترة ُ
ُ
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فني
ُملخص غير
ّ
إن من األهمية ُمراعاة التغيرات التي تحدث في العوامل
ّ
الديموغرافية واالقتصادية حيال استهالك الطاقة
والكهرباء في المملكة العربية السعودية ،وينبغي
قياس هذه التغييرات بوضوح في عمليات النمذجة
لواضعي
مكن
ُ
والتنبؤ باستهالك الكهرباء
بحيث ُي ُ
ّ
المتغيرات في االعتبار
السياسات أن يقرروا أخذ هذه ُ
أو تجاهلها عند صياغة التدابير المتعلقة بالسياسات.
ويوضح ( )Campbell 2018بالشواهد التجريبية أن
ُ
حذف المؤشرات الديموغرافية في تحليل استهالك
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة قد يسبب
حيث ُيمكن
نزعة تصاعدية في مرونة الدخل والسعرُ ،
بنحو
أن تؤثر المؤشرات الديموغرافية على االستهالك
ٍ
فإن إطار الطلب
ُمستقل عن الدخل والسعر .ومع ذلكّ ،
يقيس تأثيرات الدخل
التقليدي على الطاقة عادة ما
ُ
والسعر وال يستوعب اآلثار الديموغرافية .وبغية التغلب
فإن الدراسات السابقة قامت بزيادة
على هذا الوضعّ ،
المؤشرات الديموغرافية
اإلطار التقليدي عبر تضمين ُ
أن العديد
مثل السكان والفئات العمرية
والتحضر .إال ّ
ُ
الكلي أو
تركز على االستهالك
من هذه الدراسات إما
ُ
ّ
قليال
نذرا
االستهالك
ً
المنزلي للكهرباء ،وال نجد سوى ً
ّ
المستخدمة في
للغاية منها قد تناول استهالك الكهرباء ُ
فإن ُمعظم هذه
قطاع الصناعة .باإلضافة إلى ذلكّ ،
ركز على الطلب على
الدراسات وجميع الدراسات التي ُت ُ
وفر أساسا
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة ال ُت ُ
المتغيرات الديموغرافية التي تهم إطار
نظريا إلدراج ُ
فإن هذا البحث
الطلب القياسي على الطاقة ،ووفق ًا لهذا ّ
قام بمراجعة النهج التقليدي لجانب الطلب ووضع إطار
يكون فيه استهالك الطاقة الصناعية دالة للعوامل
جديد
ُ
االقتصادية والديموغرافية.
مكن تطبيق هذا اإلطار كذلك على استهالك
كما ُي ُ
ومنتجات الطاقة األخرى في البلدان المتقدمة
الكهرباء ُ
والنامية والدول األقل نمو ًا ،ولقد قمنا في هذا البحث
بتطبيق هذا اإلطار على استهالك الكهرباء المستخدمة
في قطاع الصناعة في المملكة العربية السعودية للعديد
أوال ،تتميز المملكة العربية
ذكر منهاً :
من األسبابُ ،ن ُ
حيث
السعودية بخصائص ديموغرافية فريدة من نوعهاُ ،

السنوي للسكان حوالي
كان متوسط معدل النمو
ّ
 ٪3خالل الفترة من (1984م2016-م) .وقد ارتفعت
تتراوح أعمارهم بين ( 15و)64
نسبة السكان الذين
ُ
أهم المؤشرات الديموغرافية
عام ًا –التي تعتبر أحد ّ
واالقتصادية واالجتماعيةُ -مقارنة بنسبة 54.1
 ٪في عام 1984م إلى  ٪68.8في عام 2016م
أن المؤشرات
( .)UN 2018وإذا أخذنا في االعتبار ّ
فإن هذا
عادة ما تتغير ببط ٍء عبر الزمنّ ،
الديموغرافية ً
وتترتب عليه آثار هامة على استهالك
عد كبير ًا
التغيير ُي ُ
ُ
الطاقة في البالد .ثاني ًا ،بلغت حصة القيمة الصناعية
المضافة في الناتج المحلي اإلجمالي حوالي  ٪60.6خالل
الفترة بين األعوام (1984م2016-م) .ثالث ًا ،تعتبر
برامج التطوير االستراتيجي مثل رؤية المملكة العربية
المحركات الرئيسية للنمو
السعودية  2030الصناعة أحد ُ
سلط رؤية المملكة
المستقبل .رابعاًُ ،ت ُ
االقتصادي في ُ
وبرنامج تحقيق التوازن المالي على وجه الخصوص
يهدف
حيث
الضوء على أهمية إصالح أسعار الطاقةُ ،
ُ
إصالح أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية إلى
رفع أسعار الطاقة المحلية إلى مستوياتٍ دولية مرجعية
لجعل اقتصاد المملكة ومجتمعها أكثر كفاءة ولزيادة
ألن
عائدات ميزانية الحكومة ( .)FBP 2018ونظر ًا ّ
أسعار الطاقة المحلية -بما فيها األسعار الخاصة بقطاع
تدار من الحكومة على مدار التاريخ
الصناعة -كانت ُ
وبمستوياتٍ منخفضة للغاية ،لذلك سيكون إلصالح
تأثير على استهالك الطاقة الصناعية.
أسعار الطاقة
ٌ
فإن التنفيذ الناجح إلصالح أسعار الطاقة
ورغم ذلكّ ،
يعتمد كذلك على فهم تأثيره على استهالك الطاقة
ُ
يتطلب تقدير احتمالية كيفية تأثير
والصناعة ،مما
ُ
أسعار الطاقة على استهالكها .إضافة إلى ضرورة توفير
لفهم جلي للتأثير المتوقعة إلصالح
ٍ
هذه التقديرات
لواضعي السياسات ،ال سيما
أسعار الطاقة بالنسبة
ّ
يتعلق باستهالك الطاقة واإليرادات الحكومية.
فيما
ُ
على الرغم من أهمية الصناعة في المملكة العربية
إال أننا ال نجد سوى نذر ًا يسير ًا من األبحاث
السعوديةّ ،
المتعلقة باستهالك الكهرباء في البالد ،ولعل هذا
ُ
تبحث في الجوانب
ُ
يعتبر أول دراسة
البحث على حد علمنا
ُ
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فني
ُملخص غير
ّ
الديموغرافية واالقتصادية للطلب على الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة.
ُ
تتسم بقدر أكبر من الصالبة ،استخدمنا
لتحقيق نتائج ُ
المختلفة واختبارات التكامل
اختبارات جذر الوحدة ُ
المشترك إضافة لطرق التقدير طويلة األجل ،كما
استخدمنا أيض ًا مواصفتين مختلفتين لتقدير المرونة
المستخدمة في
الطويلة األجل الستهالك الكهرباء ُ
المستقاة
قطاع الصناعة .و ُي ُ
مكن تلخيص استنتاجاتنا ُ
التجريبي على النحو التالي:
من التحليل
ّ
لك ٍل من السكان -الذين تتراوح أعمارهم بين
ُ
والمتغيرات
عاماُ -
( 15و )64عام ًا وأكثر من (ً )15
تأثيرات إحصائية
االقتصادية في السعر والدخل
ٌ
بعيدة المدى على استهالك الكهرباء المستخدمة
في قطاع الصناعة.
تأثير على استهالك
للمتغيرات الديموغرافية
ٌ
يفوق تأثير
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة
ُ
المتغيرات االقتصادية.
ُ
تتعلق المرونة في االستهالك على المدى الطويل
ُ
فيما يخص الفئات العمرية للسكان -بالوحدة،أن النمو بنسبة  ٪1في الفئات العمرية
مما يعني ّ
السكانية المذكورة أعاله سيؤدي إلى زيادة بنسبة
 ٪1في استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
فإن العدد
الصناعة .وكما ُي
وضح القسم الثاني ّ
ُ
سيتطلب توفير المزيد من السلع
المتزايد للسكان
ُ
ُ
والخدمات ،بما في ذلك تلك السلع والخدمات
التي ينتجها القطاع الصناعي .ولتلبية هذا الطلب
ستزيد من إنتاجها لهذه
فإن الصناعة
المتنامي ّ
ُ
يتطلب توفير المزيد من
السلع والخدمات مما
ُ
المدخالت بما فيها الطاقة والكهرباء.
ُ
فإن الزيادة بنسبة
فإذا بقيت العوامل األخرى ثابتةّ ،
 ٪1.0في سعر الكهرباء المستخدمة في قطاع
الصناعة ستؤدي إلى خفض االستهالك بنسبة

مكن لزيادات األسعار
 ٪0.1على المدى الطويل ،و ُي ُ
بالتالي أن تقلل من استهالك الكهرباء على الرغم
بنحو ملحوظ في
تستجيب لألولى
من أن األخيرة ال
ٍ
ُ
االقتصاد السعودي.
عتبر استهالك الصناعات للكهرباء غير سريع
ُي ُ
االستجابة للتغيرات التي تطرأ على الدخل ،كما
الصناعي بنسبة  ٪1.0على
يؤدي ارتفاع الدخل
ّ
المدى الطويل إلى زيادة استهالك الصناعات
للكهرباء بنسبة تتراوح بين ( ٪0.2و.)٪0.3
أن
لمعامالت التعديل إلى ّ
شير السرعة التقديرية ُ
ُت ُ
العالقات طويلة األمد بين استهالك الصناعات
تظل
للكهرباء والمتغيرات االقتصادية والديمغرافية
ُ
ثابتة على مدار زمن.
نقوم أخيراً ،بوضع ُمعادلة تصحيح األخطاء
ُ
وبدال
باستخدام نتائج التقدير على المدى الطويل،
ً
من تقديم التوقعات باستخدام المعادلة -التي هي
الجزئي -فإننا ندمجها في نموذج
بمثابة إطار التوازن ُ
المزاد.
الكلي
االقتصاد
الهيكلي لقطاع الطاقة ُ
ّ
ّ
يتمتع هذا األخير
وهو عبارة عن إطار للتوازن العام
ُ
بمزايا معينة على المستوى السابق (راج ع �Been
نقوم بوضع
 .)stock and Dalziel 1986ومن ثم
ُ
توقعاتٍ للطلب على الكهرباء المستخدمة في
قطاع الصناعة باستخدام أربعة ( )4سيناريوهات
أي بأسلوب العمل
إلى جانب الحالة المرجعيةّ ،
كالمعتاد حتى عام 2025م باستخدام افتراضاتٍ
ُمختلفة للفئة العمرية للسكان والزيادات التي
تطرأ على أسعار الطاقة .والخالصة الرئيسية
أن النمو السكاني
المستخلصة من توقعاتنا مفادها ّ
ُ
عزز االستهالك في المستقبل ،على الرغم من
س ُي ُ
أن بإمكان االستهالك اعاقة ارتفاع األسعار.
ّ
المحركات
ألن الصناعة ظلت
نظر ًا ّ
وستظل أحد ُ
ُ
الرئيسية للنمو االقتصادي في المملكة العربية
فإن ُص ّناع السياسات قد يرغبون في
السعوديةّ ،
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فني
ُملخص غير
ّ
التفكير بعناية في استهالك للكهرباء إضافة لألمور
مكن إلصالح أسعار الطاقة أن يقلل من
األخرى .و ُي ُ
استهالك الصناعات للكهرباء ولكن ليس بقد ٍر
أن من شأن إصالح أسعار الطاقة جعل
كبير .كما ّ
استهالك الصناعات للكهرباء أكثر كفاءة ،وأن
ُيولد إيراداتٍ إضافية للحكومة التي باالمكان إعادة
ويجب أن ُيدرك صانعو
استثمارها في االقتصاد.
ُ

السياسات خاصة ُصناع القرار في جانب العرض،
سيتطلب
أن العدد المتنامي لسكان المملكة
ّ
ُ
توفير المزيد من السلع والخدمات ،وستستهلك
الصناعة بالتالي المزيد من الطاقة الكهربائية.
وضح النتائج التي توصلنا إليها أن نظام
وأخيراًُ ،ت
ُ
صانعي
مكنه استيعاب تدخالت
استهالك الكهرباء ُي
ُ
ّ
السياسات بسرعة ،مثل إصالح أسعار الطاقة.
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أن دراسة الجوانب االقتصادية الستهالك
مما ال شك فيه ّ
الكهرباء ال سيما مرونة الدخل والسعر لها أهمية كبيرة
مكن للنتائج من
بالنسبة
لواضعي السياسات ،إذ ُي ُ
ّ
هذا النوع أن ُتعلم هؤالء األشخاص بأمرين أساسيين:
الكيفية التي تطورت بها العالقة بين استهالك الكهرباء
شكل
ومحركاتها االقتصادية تاريخياً ،والكيفية التي س ُت
ُ
ُ
وفقها توقعات هذه العوامل الدافعة االستهالك
المستقبلي.
لواضعي السياسات في
قد تكون هذه المعلومات ُمفيدة
ّ
جانب الطلب إلدارة استهالك الكهرباء باستخدام أدواتٍ
ومعدالت الضرائب والتعرفات ،وربما
مثل أسعار الطاقة ُ
لصانعي السياسات في جانب العرض
يكون من المفيد
ُ
ّ
يتعلق بتخطيط مستوى إمدادات الكهرباء المطلوبة
فيما
ُ
تلبية للطلب المستقبلي بالنحو المالئم (راجع المناقشات
في Burney [1995]; Diabi [1998]; Al-Sahlawi
[1990, 1999]; Atalla and Hunt [2016]; Hasanov
أخيرا ،ستكون هذه المعلومات كذلك
ً .)]et al. [2016a
ذات صلة بأغراض حماية البيئة مثل خفض االنبعاثات (راجع
Mundaca [2017]; Khondaker et al. [2014]; Alkha.)]thlan and Javid, [2015
ومن المهم أيض ًا تقييم الجوانب الديموغرافية الستهالك
فإن العديد من
الكهرباء لنفس األسباب اآلنفة ،لذلك ّ
المتغيرات الديموغرافية
الدراسات تناولت في تحليالتها ُ
والتحضر (راجع Holtedahl
مثل السكان وفئاتهم العمرية
ُّ
;]and Joutz [2004]; Bianco et al. [2009, 2013
;]Anderson [1971, 1973]; Halvorsen [1972
Sadorsky [2014]; Poumanyvong and Kaneko
;][2010]; Parikh and Shukla [1995]; York [2007
Liddle and Lung [2010, 2014]; Jones [1989,
1991]; Al-Mulali et al. [2013]; Hasanov et al.
[2016b]; Mohamed and Bodger [2005]; Pielow
 .)]et al. [2012ولقد تناولت هذه الدراسات إما إجمالي
استهالك الطاقة الكهربائية أو تقسيمها إلى مجموعتين
وتم
كمتغيراتٍ تابعةّ .
كبيرتين ،سكنية وغير سكنية ُ
في هذا الصدد تجاهل الجوانب الديموغرافية الستهالك

فإن
الصناعات للكهرباء إلى حدٍ كبير .وبحسب معرفتنا ّ
هنالك أربع دراساتٍ فقط (Campbell [2018]; Burke
and Abayasekara [2017]; Bilgili et al. [2012] and
المتغيرات الديموغرافية
 )]Mount et al. [1973تم تناول ُ
إلى جانب المتغيرات االقتصادية في تحليالت هذه
الدراسات الستهالك الصناعات للكهرباء ،ووفق ًا لهذا
أن تحليل التركيبة السكانية الستهالك
األمر فإننا
نعتقد ّ
ُ
الصناعات للكهرباء من شأنه أن ُيسهم إسهام ًا ق ّيم ًا في
هذا المجال الخاضع لمراجعة اإلصدارات.
للمتغيرات الديموغرافية أن تؤثر على استهالك
ُي ُ
مكن ُ
الطاقة في القطاع الصناعي من خالل الطلب على
السلع والخدمات الصناعية ،وذلك ما خلُ ص إليه الباحثون
باستخدام الوسائل التجريبية ،وهمCampbell( :
(2018), Burke and Abayasekara (2017), Bilgili
et al. (2012) and Mount et al. (1973). In adفإن
 .)dition, Campbell (2018باإلضافة إلى ذلك ّ
أن بإمكان المؤشرات
الباحث ( )Campbell (2018يري ّ
الديموغرافية أن تؤثر على استهالك الصناعات للكهرباء
بصرف النظر عن الدخل والسعر ،كما يب ّي ُن Campbell
بأن :إسقاط العوامل الديموغرافية في
 (2018مضيف ًا ّ
تحليل استهالك الصناعات للكهرباء قد ُيسبب نزعة
تصاعدية في مرونة الدخل والسعر .ثاني ًا واألهم من
المتغيرات
ذلك :ال ُي ُ
مكن تقدير أو قياس حجم تأثير ُ
الديموغرافية في النهج المعياري (الموحد) لجانب
الطلب لمعرفة ما إذا كانت هذه العوامل ذات أهمية
ألن
ُمقدرة الستهالك الصناعات للكهرباء أم ال ،ذلك ّ
المتغيرات
إال على ُ
ُمعادلة الطلب القياسية ال تحتوي ّ
التوضيحية للدخل والسعر ،كما ناقش ذلك الباحثين
( Bhattacharyya and Timilsina (2009في دراستهما
االستقصائية لنماذج الطلب الحالي على الطاقة ،ولهذا
السبب عينه زادت الدراسات المذكورة أعاله ُمعادالتها
المتغيرات الديموغرافية ،ورغم
المعيارية للطلب بإدراج ُ
وفر األساس النظري إلدراج
ذلك ّ
فإن هذه الدراسات ال ُت ُ
المعياري للطلب على
المتغيرات الديموغرافية في اإلطار
ُ
ّ
الطاقة.
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يتمثل في
فإن هدف بحثنا هذا
وبنا ًء على ما سبقّ ،
ُ
األتي:
مكننا من دراسة آثار التغيرات
وضع إطار ُي ّ
الديموغرافية على استهالك الصناعات للكهرباء إلى
المؤشرات االقتصادية.
جانب ُ
تطبيق اإلطار المذكور على البيانات التاريخية
للمملكة العربية السعودية.
وضع توقعات حتى عام 2025م.1
يقوم بحثنا هذا -على عكس الدراسات السابقة -بتعديل
النهج المعياري من خالل إعادة النظر في نظرية الطلب
يقترح البحث إطار ًا لقياس التأثيرات
حيث
على الطاقةُ ،
ُ
الواضحة للتغيرات الديموغرافية على استهالك الصناعات
ونعتقد أن مثل هذا اإلطار سيكون ُمفيد ًا
للكهرباء.
ُ
تجريبي آلثار
تهدف إلى إجراء تقييم
للدراسات التي
ُ
ّ
التغيرات الديموغرافية على استهالك الطاقة الصناعية
المؤشرات االقتصادية في االقتصادات
إلى جانب ُ
مكن تطبيق
المتقدمة والنامية ،باإلضافة إلى ذلك فإنه ُي ُ
هذا اإلطار ليس على استهالك الصناعات للكهرباء
لمنتجات
فحسب ،وإنما أيض ًا على االستهالك
الصناعي ُ
ّ
األخرى.
الطاقة ُ
المقترح في الجزء الخاص
كذلك قمنا بتطبيق اإلطار ُ
بالتحليل التجريبي من هذه الدراسة على بيانات المملكة
وأن الجوانب الديموغرافية
العربية السعودية ،سيما ّ
تستحق الدراسة .فعلى سبيل
للمملكة العربية السعودية
ُ
السنوي للسكان حوالي
المثال :كان ُمتوسط ُمعدل النمو
ّ
 ٪3خالل الفترة (1984م-2016م) ،كذلك زادت نسبة
عتبر
السكان الذين
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا – ُي ُ
ُ
المؤشرات الديموغرافية لالقتصاد والمجتمع-
أهم ُ
أحد ّ
من نسبة  ٪54.1في عام 1984م إلى نسبة ٪ 68.8
المؤشرات
في عام 2016م ( .)UN 2018ونظر ًا ّ
ألن ُ
فإن هذه
عادة ما
تتغير ببطء بمرور الوقتّ ،
الديموغرافية ً
ُ
المترتبة على
تعد هامة للغاية خاصة مع اآلثار ُ
التغييرات ُ
استهالك الطاقة التي ال ينبغي تجاهلها.

فإن الدراسة
الموضحة أعالهّ ،
باإلضافة إلى الخلفية ُ
تعتبر ذات أهمية بالغة أيض ًا بسبب النقاط التالية:
الحالية
ُ
المساهم الرئيسي في نمو االقتصاد
عد الصناعة ُ
ُت ُ
أن ُمتوسط حصة الق ّيمة
السعودي ،إذ تجدر اإلشارة إلى ّ
المضافة في الناتج المحلي اإلجمالي خالل
الصناع ّية ُ
2
الفترة (1984م2016-م) كان حوالي  .٪ 60.6باإلضافة
فإن برامج تحقيق الرؤية السعودية  2030مثل
إلى ذلك ّ
برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية
التحول الوطني وبرنامج االستثمارات العامة
وبرنامج
ّ
وخارطة الطرق االستراتيجية للتنمية في المملكة العربية
أهم
السعودية ،التي
تعتبر جميعها ّ
أن الصناعة أحد ّ
ُ
المستقبلي .عالوة
المحركات الرئيسية للنمو االقتصادي ُ
ُ
فإن رؤية - 2030خاصة برنامج تحقيق التوازن
على ذلكّ ،
تهدف إلى
برز أهمية إصالح أسعار الطاقة التي
الماليُ -ت ُ
ُ
زيادة أسعار الطاقة المحلية إلى مستوياتٍ مرجعيةٍ دولية
والمجتمع السعوديين أكثر كفاءة
من أجل جعل االقتصاد ُ
وزيادة إيرادات الموازنة الحكومية ( .)FBP 2018وال شك
تأثير ملموس على
ّ
أن إصالح أسعار الطاقة سيكون له ٌ
ألن أسعار الطاقة
االستهالك المحلي للطاقة ،نظر ًا ّ
المحلية في المملكة العربية السعودية بما فيها أسعار
األخرى-
الطاقة الصناعية -على عكس العديد من البلدان ُ
قد تم تحديدها إداري ًا لتكون رخيصة وثابتة في قيمتها
تشهد إنخفاض ًا عندما
االسمية لعددٍ من السنوات ،بل أنها
ُ
يتم أخذ ُمعدل التضخم في الحسبان (Atalla and Hunt
;][2016]; Jun [2013]; Al Iriani and Trabelsi [2015
.)]Matar et al. [2017]; Matar and Anwer [2017
يعتمد
فإن التنفيذ الناجح إلصالح أسعار الطاقة
ومع ذلك ّ
ُ
كذلك على فهم تأثير األسعار على استهالك الطاقة في

كنوع من أنواع الطاقة،
ركز في هذا البحث على الكهرباء
ُ .1ن ُ
ٍ
لألنواع
وسنتناول في األبحاث القادمة استهالك الصناعات
ُ
ٍ
األخرى من الطاقة مثل النفط الخام وزيت الوقود الثقيل والديزل
ُ
والغاز الطبيعي.
يشمل الناتج المحلي اإلجمالي والقيمة الصناعية المضافة
.2
ُ
يتم قياسها
المتعلقة بالنفط والتي ُ
المتعلقة وغير ُ
األنشطة ُ
بمليون ريال سعودي لعام 2010م
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ويتطلب هذا
االقتصاد بأكمله بما في ذلك الصناعة،
ُ
أي تغيي ٍر في األسعار على استهالك الطاقة.
تقييم تأثير ّ
لواضعي
قدم
وال شك ّ
أن مثل هذه التقديرات س ُت ُ
ّ
مكن توقعه من إصالح
السياسات فكرة أوضح عما ُي ُ
حيث خفض استهالك الطاقة وزيادة
أسعار الطاقة من ُ
آن واحد.
اإليرادات الحكومية في ٍ
نستخدم في هذا البحث منهجية نمذجة التكامل
ُ
نستخدم
المشترك وتصحيح األخطاء ،ولهذا الغرض فإننا
ُ
ُ
المتأخر ( )ARDLبوصفه نهجنا
اختبار حدود اإلنحدار الذاتي ُ
الرئيسي إضافة ألستخدام طريقة جوهانسن وطريقة
المعدلة بالكامل (.)FMOLS
المربعات الدنيا السائدة ُ
تتمثل
المتأخر
ُ
ولعل أحد مزايا اختبار حدود اإلنحدار الذاتي ُ
يتفوق على نظرائه بعيناتٍ صغيرة .ولقد وجدنا
في أنه
ُ
تتراوح أعمارهم
أن لكال السكان في المجموعتين -الذين
ُ
بين ( 15و )64عام ًا وما فوق ( )15عاماً -تأثيرات إيجابية
ذات داللة إحصائية على استهالك الصناعات للكهرباء
أن للدخل
على المدى الطويل .وكذلك توصلنا إلى ّ
تأثيرات إيجابية وسلبية ذات داللة إحصائية على
والسعر
ٌ
االستهالك بصفةٍ ُمتوالية ،ومع ذلك فإن تأثيراتهما تكون
وفضال عن ذلك
المتغيرات الديموغرافية.
ً
أقل من تأثير ُ
ّ
فإن سرعة تعديالت اختالل التوازن على المدى القصير
ّ
تعد بالغة السرعة ،إضافة إلى
نحو التوازن الطويل األمد ُ
أن الزيادات
المختلفة حتى عام 2025م بي ّنت ّ
ّ
أن التوقعات ُ
المستقبلية في استهالك الطاقة الكهربائية ستكون
ُ
مدفوعة بالنمو السكاني بصفةٍ أساسية.
مكن استخالص ثالث أفكار أساسية للسياسة من هذه
ُي ُ
يتعين على واضعي السياسات أن يتوقعوا
الدراسة،
ُ
أن ُيؤدي إصالح أسعار الطاقة إلى تقليل استهالك
ألن تأثير
الصناعات للكهرباء لكن ليس بدرجةٍ كبيرة ّ
ضئيال للغاية ،كما ينبغي عليهم في الوقت
عتبر
ً
السعر ُي ُ
أن تزايد عدد السكان الذين
ذاته أن يأخذوا بعين األعتبار ّ
تتراوح أعمارهم بين  15و 64عام ًا وكذلك الذين تبلغ
ُ
أعمارهم  15عام ًا فما فوق س ُيؤدي إلى زيادة استهالك
مكن للنظام المعمول
الصناعات للكهرباء .أخيراًُ ،ي ُ
عام واحد استيعاب التدخالت
به وفي غضون أقل من ٍ

السياسية في استهالك الصناعات للكهرباء بالكامل.
سهم في
تجدر اإلشارة إلى ّ
أن هذه الدراسة س ُت ُ
كما ُ
أوال :من خالل تطوير إطا ٍر
اإلصدارات المتوفرة حالياًً ،
المترتبة على استهالك الطاقة
نظري لتقييم اآلثار ُ
ّ
بدال من
االقتصادية،
والعوامل
الديموغرافية
للمؤشرات
ً
االقتصار على النظر في المؤشرات الديموغرافية من
تعد هذه الدراسة على حد علمنا من
الناحية النظرية .ثانياًُ :
أولى الدراسات على مستوى العالم ،وأول دراسة ركزت
تقوم بتقدير
بحثها على المملكة العربية السعودية التي
ُ
استهالك الصناعات للكهرباء كدالةٍ للعوامل الديموغرافية
المحاكاة
واالقتصادية معاً .ثالثاً :استندت عمليات ُ
التي قمنا بها إلى مجموعة ُمختلفة من أسعار الكهرباء
لتقديم تحليالت حول كيفية تشكيل إصالح أسعار الطاقة
الستهالك الصناعات للكهرباء في الفترة بين األعوام
ثير
(2018م و2025م) .ولعل هذا
وم ٌ
سؤال بالغ األهمية ُ
ٌ
المحتدم بالنسبة للمملكة العربية السعودية في
للجدل ُ
الوقت الحاضر وذلك بسبب اإلصالحات االقتصادية
المحاكاة التي
المستمرة فيها .كذلك
تكشف عمليات ُ
ُ
ُ
المتنامي للسكان في استهالك
أجريناها عن الدور ُ
تستند توقعاتنا إلى
المستقبل .رابع ًا :ال
ُ
الكهرباء في ُ
ُمعادلة واحدة وهي إطار التوازن الجزئي ،ولكنها ناتجة عن
الكلي المعزز لقطاع الطاقة
استخدام نموذج االقتصاد ُ
المخصص
ونموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
نموذج للتوازن
للطاقة العالمية ( )KGEMMوهو عبارة عن
ٌ
كامال
تمثل اقتصاد ًا
أن النماذج التي
العام .ومن الواضح ّ
ً
ُ
باستخدام مجموعة من المعادالت السلوكية والمطابقات
وتعد كافية لعملية
يمكنها أن توفر معلوماتٍ أكثر ثرا ًء
ُ
ً
كامل -وليس
تعتبر االقتصاد نظام ًا
ُمعينة -نظر ًا ألنها
ُ
من خالل ُمعادلة واحدة أو غيرها من ُأطر التوازن الجزئي
(راجع بحث  .)]Beenstock and Dalziel 1986أخيراً:
نقوم بإجراء عدد من اختبارات شدة الصالبة من حيث
ُ
المواصفات والمنهجية لتزويد ُص ّناع السياسات بتقييماتٍ
ُ
أكثر دقة حول استهالك الصناعات للكهرباء في المملكة
العربية السعودية.

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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standard framework might be an incomplete account of energy demand since the relationship between
different assumptions (see Uri 1982; Beenstock and Dalziel 1986 among others). However, as
energy and GDP is also affected by other production factors, such as labor and capital. This is especially
Bhattacharyya and Timilsina (2009), among others, state, the standard energy demand equation might
the case where substitution and complementary effects between energy and other production factors are
not be a relevant framework in some circumstances, depending on the research question(s) investigated.
considered (see Pindyck 1979, Uri 1982, Hisnanick and Kyer 1995 among others for theoretical
For example, Beenstock et al. (1999) show that using capital stock provides more accurate estimates than
discussions and empirical estimations).
using income in the energy demand equation. While Beenstock and Dalziel (1986) discuss how the
For the reasons mentioned above, some researchers have reconsidered the theory of the standard energy
standard framework might be an incomplete account of energy demand since the relationship between
(والذيe.g.,
بتطويره
نقوم
الذي
اإلطار
demand equation, and modified or augmented it to suit their يتيح
see seminal
papers
by صف هذا القسم
ُ purposes
ُ
ُ ُي
energy and GDP is also affected by other production factors, such as labor and capital. This is especially
 للطلب1986).
عامال
المؤشر الديموغرافي بوصفه
Nordhaus 1975; Beenstock and Willcocks 1981; Beenstock and Dalziel
ً
ُ لنا النظر في
the case where substitution and complementary effects between energy and other production factors are

النظري
اإلطار
ّ

 دالة الطلب على:المراجعات النظرية
ُ
المتغير الديموغرافي
ُ الطاقة مع

.األخرى
ُ على الطاقة إلى جانب العوامل االقتصادية

considered (see Pindyck 1979, Uri 1982, Hisnanick and Kyer 1995 among others for theoretical
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عالقة ُم
-التفسيرية
المتغيرات
ُ والدخل هما
expressed
as the undefined
function
of (1):
Uri
:من وظيفة اإلنتاج وفق افتراضاتٍ ُمختلفة (راجع
Nordhaus 1975; Beenstock and Willcocks 1981; Beenstock and Dalziel
1986).
(1)
! = &(", #, $)
(1)
[1982]; Uri [1982]; Beenstock and Dalziel
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Theoretical reconsiderations: Energy demand function with a demographic variable
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ّ
ّ
ّ

mption that output is constant in the production function framework when the first order

derived. We think that this would be an irrelevant assumption because Beenstock and
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اإلطار
ّ

Finally, in equation (3), if we replace 78 with its expression in equation (
expressions, the following relationship for energy demand can be obtained:

Finally, in equation (3), if we replace 78 with its expression in equation (6) and perform some re2 = S4 + S6 7H7 + S9 7T + S; 7< + S= >
expressions, the following relationship for energy demand can be obtained:
where S4 = 34 + 36 J4 ; S6 = 36 J6 ; S9 = 39 + 36 J9 ; S; = 3; + 36 J; ; S= =
2 = S4 + S6 7H7 + S9 7T + S; 7< + S= >
(7)
For the notational purpose, we express equation (7) in the following econome
where S4 = 34 + 36 J4 ; S6 = 36 J6 ; S9 = 39 + 36 J9 ; S; = 3; + 36 J; ; S= = 3= + 36 J= .
2IC = S4U + S6U 7H7 + S9U II + S;U 27C + S=U >C + V
For the notational purpose, we express equation (7) in the following econometrically estimable form:
where we decompose S4 into intercept, S4U and error term, V; 2IC is the industria
2IC = S4U + S6U 7H7 + S9U II + S;U 27C + S=U >C + V
(8)
7H7 is the working age population; II is the cost of capital in the industry; 27
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الشكل  .1رسم توضيحي تخطيطي لتأثير السكان على استهالك الصناعات للكهرباء

5

اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻨﻮاﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ
)F(I,ECI,K,L

فإن هذا النهج س ُيؤدي إلى عجز
تكن هنالك إيراداتٍ كافية ّ
أن الخيار الثاني ال يبدو واقعي ًا أيض ًا
الميزان التجاري .غير ّ
أي بلدٍ أن يكون قادر ًا على
ألنه
ُ
سيكون من ُ
المتعذر على ّ
المنتجات الصناعية المطلوبة.
المنافسة الدولية في كافة ُ
ُ
ألي
وبالتالي ّ
فإن الخيار الثالث يبدو أكثر واقعية بالنسبة ّ
دولة لألخذ به للسبب الذي ناقشناه أعاله .وهكذا وفي
قناة الزيادات السكانية هذه فإنها س ُتؤدي إلى زيادة
استهالك الصناعات للكهرباء من خالل الطلب على
وضح الشكل رقم ( )1هذه القناة
المنتجات الصناعية ،و ُي
ُ
ُ
بطريقةٍ بسيطة.
يرتفع الطلب على
ُيوضح الشكل أعاله أنه عندما
ُ
فإن الصناعة
المنتجات الصناعية بسبب النمو السكانيّ ،
ُ
6
تزيد من إنتاجها لتلبية هذا الطلب  .وبغية تمكين
ُ
الصناعة من القيام بذلك فيمكنها اتباع المسارات التالية
في عملية اإلنتاج:

ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ

اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ

استخدام الصناعة لطاقتها اإلنتاجية الفائضة نظر ًا ألنها
تعمل عادة بكامل طاقتها ،أو إدخال الصناعة لتحسيناتٍ
ال
ُ
على رأس المال أو إنتاجية العمالة.
( )a.iiiزيادة اإلنتاج عن طريق زيادة استهالك السلع
الوسيطة ( )Iوالكهرباء ورأس المال ( )Kوالعمالة ()L
أي
مع اإلبقاء على استهالك الكهرباء ( )ECIمن دون ّ
تتبع
تغيي ٍر في عملية اإلنتاج،
ُ
وتنطبق هذه الحالة عندما ُ
الصناعة مسار نمو ُمدخالت اإلنتاج وتخفيض كثافة
الكهرباء الذي قد يعني زيادة كفاءة الكهرباء.
( )a.ivزيادة اإلنتاج من خالل عدم زيادة استهالك
المدخالت -بمعنى بقاء السلع الوسيطة ( )Iوالكهرباء
ُ
أي تغيير،
( )ECIورأس المال ( )Kوالعمالة ( -)Lمن دون ّ
وتنطبيق هذه الحالة على تخفيض الصناعة لكثافة
ُ
الكهرباء وزيادة اإلنتاجية في رأس المال والعمالة ،إضافة
إلى نمو إجمالي إنتاجية عوامل اإلنتاج ( )TFPمثل التقدم
المتقدمة.
التكنولوجي وتقنيات اإلنتاج ُ

( )a.iزيادة اإلنتاج من خالل زيادة استهالك جميع
المدخالت مثل السلع الوسيطة ( )Iالقابلة لمزيدٍ من
التصنيع بما فيها الكهرباء ( ،)ECIوكذلك رأس المال ()K
وتنطبق هذه الحالة عندما
والعمالة ( )Lفي عملية اإلنتاج،
ُ
تتبع الصناعة مسار نمو ُمدخالت اإلنتاج (راجع بح ث �Jor
ُ
 ]genson et al. [2014؛  ]Saari [2006؛ Genesca and
 )]Grifell [1992لإلطالع على المزيد من المناقشات.

 .5ألغراض التوضيح ،فإننا نعتبر الكهرباء منفصلة لكونها
المناقشة الرئيسية في هذا البحث ،على الرغم من أنه
نقطة ُ
عادة ما يتم تضمينها في السلع والخدمات الوسيطة.
ً

( )a.iiزيادة اإلنتاج بزيادة استهالك السلع الوسيطة ()I
والكهرباء ( )ECIولكن مع اإلبقاء على قيمة رأس المال
مكن
( )Kوالعمالة ( )Lدون تغيي ٍر في عملية اإلنتاج ،و ُي ُ
فيمكن على سبيل المثال
بطرق ُمختلفة،
أن يحدث هذا
ُ
ٍ

تقوم الصناعة من الناحية النظرية بزيادة اإلنتاج ولكن
 .6قد
ُ
ليس لغرض تلبية الطلب المحلي وإنما من أجل زيادة ُمستوى
التصدير ،أي لتلبية الطلب العالمي .وهذه الحالة كما ناقشنا
أوال،
سابق ًا أقل ترجيحا ّ
ألن البلدان تحاول تلبية الطلب المحلي ً
ُ
مزيج من كال الخيارين.
يكون لديها
أن االقتصادات غالبا ما
ُ
غير ّ
ٌ

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
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ّ
ّ
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النظري
اإلطار
ّ

فإذا اتبعت الصناعة المسارين ( )a.iأو ( )a.iiأو كليهما،
أن تأثير السكان في استهالك الصناعات
فينبغي أن نجد ّ
سيكون له مغزى اقتصادي وداللة إحصائية في
للكهرباء
ُ
أن هنالك قناة أخرى
تقديرات االقتصاد القياسي .غير ّ
ُمحتملة في المسار ( )a.iوهي أنه عندما ينمو السكان
فقد تزداد العمالة ،مما قد ُيؤدي إلى زيادة استهالك
ألن الزيادة في الموظفين
الصناعات للكهرباء نظر ًا ّ
اإلضافيين ستؤدي إلى زيادة استهالك الصناعات
للكهرباء .ومن المنطقي في كلتا القناتين االعتقاد
بأن النمو السكاني له عالقة أقوى باستهالك الصناعات
للكهرباء ُمقارنة بالقيمة المضافة الصناعية ( )YIالذي
يعد أمر ًا مستصوب ًا ألغراض تقدير االقتصاد القياسي.
ُ
يزيد النمو
ُ
وتنطبق هذه الحالة من الناحية النظرية عندما ُ

السكاني من ُمدخالت اإلنتاج ُمتضمنة الكهرباء التي
المخرجات للوفاء بالطلب
ستتم زيادتها إلنتاج المزيد من ُ
ُ
المعني ،ومن ثم قد تزداد القيمة المضافة الصناعية
يتم تحديده على أنه ناتج أقل
تغير ُمشتق ُ
( YIألنها ُم ٌ
من االستهالك الوسيط وفق ًا لنظام الحسابات القومية
(.)SNA 2008
وبالمقابل ،إذا اتبعت الصناعة المسار ( )a.iiiأو ()a.iv
ُ
أي تأثي ٍر ذي مغزى
أو كليهما ،فال ينبغي لنا أن نجد ّ
اقتصادي و داللة إحصائية هامة للنمو السكاني على
استهالك الصناعات للكهرباء ،باإلضافة إلى ذلك
فإنه ينبغي لنا أن ُنالحظ وجود اتجاه تراجعي في كثافة
الكهرباء.
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األولي
البيانات والتحليل
ّ
البيانات
قمنا باستخدام بيانات السالسل الزمنية السنوية
الممتدة للفترة من 1984-
للمملكة العربية السعودية ُ
للمتغيرات 7التالية:
2016م ُ
استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة
( :)ECIهو إجمالي استهالك الصناعات النهائي للكهرباء
ويتم
المأخوذ من الوكالة الدولية للطاقة (ُ ،)IEA 2018
التعبير عنها بأطنان من المكافئ النفطي ( )toeوتحويلها
إلى مليون طن نقط مكافي (.)Mtoe
سعر الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة (:)ECI
األسعار االسمية الستهالك الصناعات للكهرباء مأخوذة
من بوابة بيانات مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث
وتقاس بالريال السعودي ()SAR
البترولية (كابسارك)
ُ
لكل كيلو واط/ساعة ( .)KAPSARC 2018ومن ثم
استخدمنا ُمعامل انكماش األسعار للقيمة الصناعية
المضافة لتحويل األسعار االسمية إلى ق ّي ٍم حقيقية،
ُ
وبغية عزل تقلب أسعار النفط تم استبعاد استخراج النفط
واستغالل المحاجر عند إنشاء معامل انكماش األسعار،
تم احتساب معامل االنكماش كنسبة مئوية بين
كما ّ
القيمة الصناعية االسمية والقيمة المضافة الحقيقية
وتم اختيار عام 2010م كسنة أساس .تم أخذا القيمة
المضافة من الهيئة العامة لإلحصاء
االسمية والحقيقية ُ
بالمملكة العربية السعودية ( ،)GSTAT 2018وقمنا
كذلك بتحويل الريال السعودي لكل كيلو واط إلى ُمكافئ
نفطي ليتوافق مع قياس االستهالك.
القيمة المضافة للصناعة ( :)YIهي القيمة المضافة
للصناعة بماليين الرياالت السعودية وفق ًا ألسعار عام
كمجموع للقيمة المضافة في
ويتم وضعها
2010مُ ،
ٍ
القطاعات الصناعية مثل التصنيع والتعدين واستغالل
الموحد ،ولقد
المحاجر بإتباع التصنيف الصناعي الدولي ُ
قمنا بجمع البيانات المطلوبة من الهيئة السعودية العامة
لإلحصاء .GSTAT 2018

السكان الذين في سن العمل :يعتبر السكان الذين
سن العمل،
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا في ّ
مكن أيض ًا للسكان الذين تتراوح أعمارهم بين (15
كما ُي ُ
المشاركة في سوق العمل ال سيما
و )65عام ًا أو أكثر ُ
في االقتصادات النامية (على سبيل المثال ،راجع ُمنظمة
ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
العمل الدولية ُ
مكن
االقتصادي  .)]ILO [2016]; OECD [2019و ُي ُ
بالتالي اعتبار كلتا الفئتين العمريتين في اإلطار الذي
تم تطويره في هذا البحث وفي التحليل التجريبي ،فيما
شير المصطلح ( )P1564إلى عدد سكان المملكة
ُي ُ
تتراوح أعمارهم بين ( 15و)64
العربية السعودية الذين
ُ
المصطلح  P1565Aعدد السكان
عاماً ،بينما يعني ُ
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )65عام ًا
السعوديين الذين
ُ
فما فوق .بينما أخذت بيانات كال المتغيرين من التوقعات
السكانية العالمية لألمم المتحدة ( ،)U.N. 2018فيما
تم قياس هذه البيانات باأللف شخص وشملت جميع
المقيمين في المملكة العربية السعودية بصرف النظر
ُ
عن جنسياتهم أو وضعهم القانوني.
المستخدم الحقيقية
التكلفة الرأسمالية ( :)CCهي تكلفة ُ
يتم إنشاء
وتقاس بالنسبة المئوية،
لرأس المال
ً
وعادة ما ُ
ُ
ومعدل
المتغير
المحتفظ به ُ
كمجموع لتكلفة فائدة رأس المال ُ
ُ
ٍ
انخفاض رأس المال ،مع تعديله وفق ًا ُلمعدل التضخم .ونظر ًا
المحتفظ به
ألنه يتعذر العثور على تكلفة فائدة لرأس المال ُ
بمعدل
فعادة ما
الممارسة العملية ،لذا
ُ
ً
يستعاض عنها ُ
في ُ
الفائدة على المدى الطويل في الدراسات على ُمستوى
الكلي (راجع  ،)]Olsson [2013غير أننا لم نتمكن
االقتصاد
ّ
من العثور على سعر الفائدة طويل األجل للمملكة العربية
السعودية .إال ّأن ُمؤسسة النقد السعودي توفر أسعار
الفائدة لمدة شهر وثالثة وستة عشر شهر ًا على ودائع الريال
السعودي ( )SAMA (2018للفترة من (1997م-2016م).

 .7بدأ تحليلنا التجريبي في عام 1984م حينما بدأ إيراد سعر
المستخدمة في الصناعة الواردة في بوابة بيانات
الكهرباء ُ
فإن مالمح وقت
ذلك
إلى
باإلضافة
العام،
ذلك
في
كابسارك
ّ
المتغيرات األخرى التي تم بحثها في هذا البحث قبل عام 1984م
ُ
التي تبدو شديدة التقلب مما قد ُيقلل من دقة التقديرات.
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ّ
كما يوجد سعر فائدة آخر وهو سعر الفائدة المعمول به فيما
كمعامل انكماش لتحويل أسعار الكهرباء االسمية
المستهلك ُ
ُ
المتاح من إلى ق ّيم حقيقية ،أما نحن وعلى عكس تلك الدراسات فقد
بين مصارف المملكة العربية السعودية (ُ )SAIBOR
شركة طومسون رويترز األمريكية ،ويعد أطول تاريخ لسعر
ومعامل انكماش
المحددة للصناعة ُ
المضافة ُ
استخدمنا القيمة ُ
(amongand
others).
نهجWe
could
ُ long-termمthe
سنةfor
Saudi
Arabia.
One-month,
three-month,
rateوال
واحدة.
المملكة
مصارف
المعمول به بين
الفائدة
Bernstein
الباحثين
notذلك
findفي
تبعين
 interestاألسعار
أسعار فائدة
الم
SAMAمن
أي
بأي حال
مكن
نتجنب
فإننا
لصناعة ُمحددة
interestوبتحديدنا
،)Madlener
six-month
and 12-month
rates (2015
طويلة on Saudi
riyal deposits
تغيراتare
available
from
ُيُ the
هذه ُ
)(2018اعتبار ّ
ّ for
ُ
Interbankمدتها
تكون
عادة ما
 Rateاألجل
(SAIBOR),طويلة
ألنisأسعار الفائدة
بحث Bohi
(1997-2016.راجع
 Anotherعن التجميع
ينجم
rate,حتمل
الم
ُ
األجلّ ،
الذي قد ُ
التحيز ُ
period
interest
the Saudi Arabia
Offered
available
سعر ًا ُمisتغير ًا
ومن ثم
من خمس ()5
;][2013
Stoker
;[1993];Reuters
Blundelltheandlongest-dated
Stoker 2005 SAIBOR
from
Thomson
وبصفته one
year. None
سنواتof .
these variables
أكثرcan
be
سنوات
سبع
لمدة
األمريكية
الخزانة
سندات
عائد
أخذنا
فإننا
ونتائجه.
التجميعي
التحيز
على
للتعرف
considered long-term interest rates, because long-term interest rates usually have a duration of more than
عدال بحسب ُمعدل التضخم.
عند تاريخ االستحقاق الثابت ُم ً
five years. Hence, as a proxy, we took the United States (U.S.) seven-year Treasury note yield, at constant
الفترة
للمتغيرات خالل
التاريخية
التطورات
أوضحنا
ولقد
ُ
ولقد فعلنا ذلك بالنظر إلى ّأن السياسة النقدية في المملكة
maturity, adjusted
for
the
inflation
rate.
We
did
this considering that Saudi Arabian monetary policy
(1984م-2016م) في الشكل أدناه.
تتبع السياسة النقدية األمريكية بصرامة،
العربية السعودية ُ
strictly follows U.S. monetary policy, as the exchange rate of the Saudi riyal has been pegged to the U.S.
وحيث تم ربط سعر صرف الريال السعودي بالدوالر األمريكي
ُ
للكهرباء
الصناعات
استهالك
البياني
الرسم
يوضح
dollar (US$), at the constant rate of 3.75 SAR/$1, since
1986. Therefore,
Saudi
interest
منذ
سعودي /دوالر
Arabia’sريال
قدره 3.75
بمعدل ثابت
أمريكي ُ
ٍ rates
للتنمية
 veryوجود
رقم ()2
(seeالشكل
 Algahtani 2015 among others). Note that Cappelen andفي
ratesمسارين ُ
ختلفينfollow
interestم U.S.
closely
فإن أسعار الفائدة في المملكة العربية
عام 1986م .لذلك ّ
الزمني :المسار األول في الفترة
مخططهما
في
ّ
Magnussen (1996) use a similar
بشكلapproach for the user
capital
for Saudi
Arabia.
المتحدة
الواليات
الفائدة في
تتبع أسعار
ٍ cost of
السعودية ُ
(1984م-2006م) واآلخر في غضون الفترة (2007-
وثيق (راجع بحث القحطاني  ،)Algahtani 2015مع ُمالحظة
Earlier
studies
of industrial
consumption (e.g., Al-Sahlawi
1999) took total GDP as an income
بمعدل
للكهرباء
الصناعات
electricityاستهالك
2016م) .ولقد زاد
ّأن الباحثين ( Cappelen and Magnussen (1996يستخدمان
and the
index
)(CPI
measureاألولى،
الفترة الفرعية
consumerفي
 priceقدره ٪5.2
متوسط
سنوي
as a deflator for converting nominal electricity prices to realنمو
المستخدم في المملكة
ماثال لتكلفة رأس المال ُ
أيض ًا نهج ًا ُم ً
values.الثانية
 Unlikeالفرعية
في الفترة
السنوي
معدلweالنمو
بينما
those
studies,
ارتفع use
industry-specific
value added and a price deflator following Bernstein
العربية السعودية.
بسبب عدد
االنقطاع أن
مكن لهذا
 ،٪12industryو ُي
إلى حوالي
ُ being
يحدثand
Madlener
(2015).
By
specific, we avoid the potential bias that might stem from
aggregationإجمالي
 (seeالكهرباء من
و/أو حصة
مالء في
الع
ُ Blundell
andللكهرباء
الصناعات
الدراسات
ولنالحظ أن
الصناعةBohi
مجال;2013
Stoker
;1993
الستهالكStoker
السابقة2005 for
aggregation
bias
and its
منذ
بنحو
consequences).كبير ُ
استهالك الطاقة الصناعية ،ولقد زاد كالهما ٍ
(على سبيل المثال :دراسة السهالوي )]Al-Sahlawi 1999
وضح الرسوم البيانية في الشكل رقم (.)3
عام 2007م كما ُت ُ
ومؤشر أسعار
ٍ
أخذت إجمالي الناتج المحلي
كمقياس للدخل ُ
We illustrate historical developments of the variables over the period 1984-2016 in Figure 2.

للمتغيرات.
المخطط
الزمني ُ
الشكل ُ .2
ّ
YI

Figure 2. Time profile of the variables.
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ّ
ُمالحظة :تتوفر بيانات ُمؤسسة النقد العربي السعودي
منذ عام 2005م ،في حين تنتهي بيانات الوكالة الدولية
ُ
للطاقة في عام 2015م.
ترتبط الزيادة في عدد العمالء بالزيادات الكبيرة في
قد
ُ
اإلنفاق الحكومي ،بما في ذلك اإلنفاق االستثماري
واالستثمار الخاص غير النفطي منذ عام 2003م
يستغرق تكوين رأس المال ما
وعادة ما
(،)SAMA 2018
ُ
ً
أصول تشغيلية.
بين ثالث إلى خمس سنوات لتحويله إلى
ٍ
أي انقطاع ُمماثل منذ عام
وال ُي
ُ
وضح الشكل رقم (ّ )2
المتغيرات التفسيرية التي تم بحثها
أي من ُ
2007م في ّ
في هذا البحث .لذا وبغية الحصول على نتائج صحيحة،
نثبت هذا االنقطاع باستخدام ُمتغير افتراضي في
فإننا
ُ
المشترك على المدى الطويل.
اختبار جذر الوحدة والتحليل ُ
وضح الرسم البياني أيض ًا أن ُمعدالت نمو استهالك
كما ُي
ُ
منذ عام
الصناعات للكهرباء قد تباطأ إلى حدٍ كبير ُ
يرتبط بانخفاض أسعار النفط
2014م ،ونعتقد أن هذا
ُ
وبالتالي تراجع النشاط االقتصادي مقرون ًا بالزيادة الكبيرة
في أسعار الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة.
تمت زيادة السعر االسمي للكهرباء المستخدمة في
قطاع الصناعة بحوالي  ،٪20من مبلغ  1745ريال
سعودي/طن مكافئ نفطي في عام 2015م إلى
مبلغ  2093ريال سعودي /طن مكافئ نفطي في عام
2016م وفق ًا للمرسوم الملكي الصادر في بداية عام
ويتبع السعر االسمي للكهرباء المستخدمة
2016م.8
ُ
في قطاع الصناعة بصفةٍ عامة نمط ًا تدريجي ًا خالل الفترة
(1984م-2016م) ،بينما بلغ  582ريال سعودي /طن
مكافئ نفطي خالل الفترة (1984م-1994م) وزاد
السعر ليصبح  1163ريال سعودي /طن مكافئ نفطي
في الفترة (1995م-1999م) ،بينما كان السعر االسمي
 1334ريال سعودي /طن مكافئ نفطي ومبلغ 1396
عامي (2000م
ريال سعودي /طن مكافئ نفطي في
ّ
و2001م) على التوالي .وقد تمت زيادته بنسبة ٪12.5
في عام 2010م وبنسبة  ٪11.1في عام 2011م ،وظل
السعر على حاله حتى عام 2016م الذي تم فيه زيادة
السعر بنسبة  .٪20من غير المحتمل أن تكون األسعار

أي أسعار الكهرباء المستخدمة في قطاع
الحقيقية ّ
الصناعة فد أظهرت وجود مسا ٍر غير متكافئ على مدار
وضح الشكل رقم ( ،)2ومن الواضح وفق ًا
الفترة كما ُي
ُ
للرسوم التوضيحية البيانية أعاله أنه ينبغي توقع وجود
عالقة سلبية بين استهالك الصناعات للكهرباء وسعر
منذ
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة ال سيما ُ
عام 2001م.
رغم ازدياد القيمة المضافة للصناعات خالل هذه الفترة
مكن ُمالحظة مسارين ُمتميزين للتنمية
إال أنه ُي ُ
الزمنية ّ
قبل وبعد عام 1992م ،ففي حين كان ُمتوسط
ُمعدل النمو السنوي حوالي  ٪10في الفترة من
(1984م-1992م) فقد انخفض هذا المتوسط إلى نسبة
مكن
 ٪2في الفترة الفرعية التي أعقبت عام 1992م .و ُي ُ
المؤسسية والهيكلية
لهذا
التحول أن يرتبط بالتغييرات ُ
ّ
لالتجاهات التصاعدية والتنازلية لصناعة النفط في
المملكة العربية السعودية في أواخر الثمانينيات وأوائل
أن هذا
التسعينيات (راجع بحث  .)]Metz 1992كما ّ
يعد أيض ًا سمة للتنقيب عن النفط وتكريره.
التحول ذاته ُ
تعتمد اعتماد ًا كبير ًا على النشاط
ألن البالد
ونظر ًا ّ
ُ
تحدث في قطاع النفط
ُ
أي تغييراتٍ
المرتبط بالنفط ّ
ُ
فإن ّ
ؤثر بالتالي على بقية االقتصاد.
ُت ُ
المالحظ
المتغيرات الديموغرافيةّ ،
فإن من ُ
وباالنتقال إلى ُ
أن أكثر من نصف سكان المملكة العربية السعودية
ّ
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عاماً ،ولقد نما عدد سكان
ُ
المملكة تحت هذه الفئة العمرية من  6.856مليون
نسمة في عام 1984م إلى  22.169مليون نسمة في
عام 2016مُ ،بمتوسط ُمعدل نمو سنوي قدره .٪3.7

 .8بمعنى آخر ،من  0.15ريال سعودي/كيلوواط ساعي إلى
 0.18ريال سعودي/كيلوواط ساعي.
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ّ
أن نسبة األشخاص الذين
و ُيمكننا القول بعبارة أخرىّ ،
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا قد زادت من إجمالي
ُ
عدد السكان من نسبة  ٪54.1في عام 1984م إلى نسبة
 ٪68.8في عام 2016م ،ولعل لهذه الحقائق من بين
تأثيرات بالغة األهمية على استهالك الطاقة
أمو ٍر ُأخرى
ٌ
والتنمية االقتصادية بما في ذلك في القطاع الصناعي.
تبعت تكلفة رأس المال اتجاه ًا نزولي ًا خالل هذه الفترة كما
وضح الشكل رقم ( ،)2حيث ارتفع ُمعدل التضخم بوتيرة
ُي
ُ
أسرع من ارتفاع ُمعدالت الفائدة االسمية طويلة األجل.
نستخدم التعبير اللوغاريتمي الطبيعي
مع ُمالحظة أننا
ُ
للمتغيرات المذكورة أعاله في التحليل التجريبي،
ُ
يتم اإلشارة إليها
التي
الرأسمالية
التكاليف
باستثناء
ُ
بحروف صغيرة ،فعلى سبيل المثال )eci( :هو التعبير
اللوغاريتمي الطبيعي الستهالك الصناعات للكهرباء،
نستخدم مستوى
أما بالنسبة للتكلفة الرأسمالية فإننا
ُ
ألن قيمه صغيرة جد ًا وبعضها سلبي كما هو
المتغير ّ
ُ
موضح في الشكل رقم (.)2
ٌ

األولي
التحليل
ّ

أي من
يتمثل الغرض من التحليل
ُ
األولي في إيجاد ّ
ّ
الخيارات التي تمت ُمناقشتها في القسم الفرعي
تنطبق على وضع
سيكون الحالة التي
()a.i-a.iv،2.2
ُ
ُ
المملكة العربية السعودية.
ويب ّي ُن الشكل رقم ( )4كثافة الكهرباء المستخدمة في
قطاع الصناعة خالل الفترة التي تم تناولها بالدراسة.9
حيث بدأ ببطء
يزداد نمو كثافة الكهرباء بمرور الوقتُ :
منذ
حتى عام 2007م ومن ثم تسارع بوتيرة كبيرة ُ
الموضح في الرسم البياني
ذلك الحين ،كما ّ
أن النمط ُ
الستهالك الصناعات للكهرباء في الشكل رقم ()2
مشابه لذلك تمام ًا ،ويقودنا هذا الدليل التجريبي إلى
أقل الحاالت
االعتقاد ّ
بأن المسارين ( )a.iiiو( )a.ivهما ّ
ُعرضة للحدوث في القطاع الصناعي في المملكة العربية
السعودية من حيث اإلبقاء على استهالك الصناعات
للكهرباء دون تغيي ٍر في عملية اإلنتاج .وعالوة على
أن المملكة العربية السعودية
ذلك فإ ّنه يصعب تصديق ّ
بوصفها دولة اقتصادٍ نامي قد شهدت تحسن ًا في إجمالي
مكن لالقتصاد زيادة
ُ
إنتاجية العوامل ()TFP
بحيث ُي ُ
الصناعي من دون استهالك كمية إضافية
ُمستوى ناتجه
ّ

الشكل  .4كثافة الكهرباء في القطاع الصناعي للمملكة العربية السعودية.
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األولي
البيانات والتحليل
ّ

من ُمدخالت اإلنتاج ُمتضمنة الكهرباء .وفي واقع األمور
المعامل بين
الصناعات للكهرباء هو نسبة  ،٪95.4كان ُ
فإن إجمالي إنتاجية العوامل قد اتخذ اتجاه ًا هبوطي ًا ثابت ًا
تتراوح أعمارهم بين
عدد السكان السعوديين الذين
ّ
ُ
في االقتصاد ،ال سيما منذ عام 1992م ،بينما نمت
( 15و )65عام ًا فما فوق والقيمة المضافة للصناعات
القوى العاملة الصناعية
المناقشة
ٍ
بشكل كبير بمرور الوقت السيما نسبة  .٪91.3ويبدو أن هذه النتائج تدعم ُ
he above data analysis would indicate that Saudi Arabia’s industry is more likely to follow case (a.i).
وضح الشكل رقم (.)5
منذ عام 2008م كما ُي
describedأنها ُتب ّي ُن أنه ال ينبغي لنا أن
الحاشية ،)9(inكما
الواردة في
ُ
ُ
astly, following the conceptual discussion
endnote 9, we calculate the correlation coefficients
زائدة
تعددة
شتركة ُم
periodخطية ُم
مشكلة
أي
حدوث ّ
etween p1564,
eci,أوand
yi over
the estimation
1984-2016.
نتوقع We
do the same for p1565a. We used
أن صناعة المملكة
يب ّي ُن تحليل البيانات أعاله ّ
تقديراتنا.
العربيةin order to beفي
e natural logarithmic expressions of the variables in the correlation analysis
consistent with
المرجح أن تتبع حالة المسار ( ،)a.iوفي
السعودية من ُ
e econometric analysis. The coefficient between p1564 and eci is 95.4% while that between p1564 and
الموضحة في
المناقشة المفاهيمية
فإن مفاد استنتاجنا المأخوذة من من التحليل
وبالتالي ّ
ُ 91.3%.
نهاية المطاف وبعد ُ
is 91.1%. The coefficient between p1565a and eci is 95.4% while
that between p1565a and yi is
االرتباط
تأثير إيجابي
وقع
للبيانات أنه ُي
ُ in endnote
حدوث ٌ
مكن ُت ُ
ّ indicates that we should
appears that these findings
support
the discussion
األولي9. It also
عامالتnot
الحاشية ( ،)9فإننا قمنا باحتساب ُم expect
بين ( p1564و eciو« )yiعدد سكان المملكة العربية
استهالك
ملموس إحصائي ًا للنمو السكان على
ny multicollinearity issue
in our estimations.
السعودية الذين تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا
تقديرات ُمعادلة االقتصاد
الصناعات للكهرباء في
hus, our conclusion from the preliminary
analysis of the data is that a positive and statistically significant
واستهالك الصناعات للكهرباء والقيمة المضافة
القياسي ( ،)8غير أننا سنستخدم النسختين التاليتين
mpact of POP on ECI can be expected ُ in the econometric estimations of equation (8).
للصناعات» خالل فترة التقدير (1984-2016م).
المعادلة الثامنة ( )8في تحليل االقتصاد القياسي
من ُ
We will use the following two versions of (8) in the econometric analysis since we consider two age
وقمنا بذات اإلجراء بالنسبة لعدد السكان السعوديين
ننظر في فئتين عمريتين.
ألننا
ُ
roups.
الذين تتراوح أعمارهم بين ( 15و )65عام ًا فما فوق
)(9
(9) 2ICZ = S4U + S6U 71564Z + S9U ]]Z + S;U 27CZ + S=U >Z + VZ
اللوغاريتمية
( .)p1565aكما استخدمنا التعبيرات
U
U
U
U
U
(10) 2ICZ = S4 + S^ 715653Z + S9 ]]Z + S; 27CZ + S= >Z + _Z
)(10لتكون ُمتسقة
للمتغيرات في تحليل االرتباط
الطبيعية ُ
المعامل بين
مع تحليل االقتصاد القياسي ،بينما كان
;here ` means time indicating we conduct time series econometrics estimation and testing
V and _ are
حيث ُيشير  tإلى الوقت الذي أجرينا فيه تقديرات
عدد السكان السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين (15
e error terms, respectively.
واختبارات السالسل الزمنية واالقتصاد القياسي ،بينما
و )65عام ًا فما فوق واستهالك الصناعات للكهرباء هو
ε
و
ε
(
يشير
) إلى ُمصطلحا الخطأ على التوالي.
ُ
المعامل بين عدد سكان المملكة
نسبة  ،٪ 95.4كان ُ
العربية السعودية الذين تتراوح أعمارهم بين ( 15و)64
عام ًا والقيمة المضافة للصناعات هو نسبة .٪91.1
وبينما كان المعامل بين عدد السكان السعوديين الذين
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )65عام ًا فما فوق واستهالك
ُ

20

 .9أخذنا نسبة استهالك الكهرباء ( )ECIإلى القيمة
الصناعية المضافة ( )YIثم قمنا بتحويل السلسلة الناتجة
إلى سلسلة الفهرس ،حيث كانت قيمة عام 1984م هي
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الشكل  .5إجمالي إنتاجية العوامل والعمالة الصناعية في المملكة العربية السعودية.
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ُمناقشة نتائج االقتصاد القياسي
ناقش هذا القسم نتائج تحليل االقتصاد القياسي
ُي ُ
ونقصد بذلك اختبارات جذر الوحدة وتحليل التكامل
ُ
المبينة في الملحق (.)C
المشترك وفحص الصالبة ُ
ُ
حيث
بدأنا تحليلنا التجريبي باجراء اختبارات جذر الوحدةُ ،
أن ُمتغيرات السالسل الزمنية لها خصائص عشوائية
ّ
مثل عدم االستقاللية والتي ينبغي أخذها في االعتبار،
وإلجراء فحص الصالبة قمنا بتطبيق اختبارات جذر الوحدة
التقليدية إضافة الختبارات الفواصل الهيكلية كما هو
فإن النتائج التي
ُم
المجمل ّ
وضح في الملحق «ب» ،وفي ُ
ٌ
الموثقة في الجدول
توصلنا إليها من نتائج االختبارات ٌ
المتغيرات كانت
( )C1مفادها ّ
أن ُمستويات تسجيل ُ
ويتوقف هذا
غير ثابتة مع وبدون انقطاعات هيكلية
ٌ
المتغير نفسه .وكذلك وجدنا على وجه الخصوص
على ُ
المستخدمة في قطاع الصناعة
ّ
أن استهالك الكهرباء ُ
تتبع عملية ( ،I(1مع حدوث انقطاع
المتغير التابع لديناُ -ُ
أن االختالفات
هيكلي في عام 2007م ،وكذلك وجدنا ّ
المتغيرات كانت
األولى في ُمستويات التسجيل لجميع ُ
ثابتة -بمعنى آخر -اتبعت ُمتغيراتنا عملية ( .I(1فيما
أي تأثير على ُمستويات
يعني عدم الثبات ّ
أن بإمكان ّ
فإن تباينها
تسجيل ُمتغيراتنا أن يكون دائماً ،وبالتالي ّ
يصعب التنبؤ
وتغيرها سيتغيران بمرور الوقت ،وعليه فإنه
ُ
للمتغيرات إذا استخدمنا ُمستويات
المستقبلية ُ
بالق ّيم ُ
يجب أال نستخدم النماذج
تسجيلها.
ُ
ويشير هذا إلى أننا ُ
للمتغيرات للتنبؤ
غير الثابتة -أي ُمستويات التسجيلُ -
فإن
المستقبلية لها .وعلى العكس من ذلك ّ
بالق ّيم ُ
أي االختالفات األولى فياألشكال الثابتة ُ
لمتغيراتنا ّ
سيكون
أي تأثي ٍر عليها
ُمستويات التسجيل-
ُ
تفترض ّ
ُ
أن ّ
المتغيرات
ُمؤقتاً ،لذلك ّ
فإن ُمتوسط التباين والتغاير من ُ
المتغيرات
الثابتة ال
تتغير بمرور الوقت .مع ُمالحظة أن ُ
ُ
االجتماعية واالقتصادية بصفةٍ عامة ليست ثابتة بقوة
بشكل ضعيف ،مما يعني أن وسطها وتباينها
وإنما ثابتة
ٍ
ينطبق
وتغيراتها ليست ثابتة تمام ًا بمرور الوقت ،وكذلك
ُ
المتغيرات في العلوم الطبيعية.
الثبات بقوة على ُ
المناقشات التفصيلية الواردة في كتب االقتصاد
راجع ُ
يتم
القياسي (مثلGujarati and Porter 2009( :كما ُ
تعريف الثبات أو االستقرارية ( )Stationarityباسم

«تدور»
المتغيرات
عملية اإلرجاع إلى المتوسطُ ،
حيث ّ
ُ
أن ُ
حول متوسطها بمرور الوقت ،وسيكون التنبؤ بالق ّيم
يجب أن
أقرب للدقة ُ
للمتغيرات الثابتة
المستقبلية ُ
ُ
حيث ُ
ُ
إعادة هذه القيم إلى ُمتوسطها .فعلى سبيل المثال :إذا
للمتغير الثابت في الوقت الحالي أعلى
كانت قيمة ُمعينة ُ
مكن بالتالي توقع انخفاض قيمتها
من ُمتوسطها ،ف ُي ُ
المتوسط (راجع Hara et al.
المستقبلية في اتجاه ُ
ُ
.)][2009]; Hendry and Juselius [2000
المشترك كما
كما أننا استخدمنا ثالث طرق للتكامل ُ
وضح في الملحق «ب» وذلك تحقيق ًا ألغراض
هو ُم
ٌ
الموثقة في
شدة الصالبةُ ،
حيث أشارت نتائج االختبار ُ
المتغيرات كانت ُمتكاملة
الجداول ( )C2-C6إلى ُ
أن ُ
تكامال ُمشتركاً ،باإلضافة إلى ذلك ،فقد أوضح الجدول
ً
المشترك لم يكن أكثر
(ّ )C4
أن عدد عالقات التكامل ُ
المتغيرات االقتصادية
من عالقة واحدة ،مما يعني ّ
أن ُ
والمتغيرات الديموغرافية
ومتغيرات الدخل والسعر ُ
تتراوح أعمارهم بين  15و64
مجموعات السكان الذينُ
عاما فأكثر -يتم
عاماً ،وكذلك الذين تبلغ أعمارهم ً 15
حيث يعني
دمجها مع استهالك الصناعات للكهرباءُ .
قاسم ُمشترك
ٍ
تكامال افتراض وجود اتجاهٍ أو
كونك ُم
ً
للمتغيرات .بمعنى آخر ،تأسيس
بين األشكال غير الثابتة ُ
تكون
عالقة طويلة األمد من خالل التحرك مع ًا بحيث
ُ
أي انحرافاتٍ عن هذه العالقة في المدى القصير ُمؤقتة
ّ
ستتم العودة مجدد ًا لنفس المسار السابق.
وسرعان ما
ُ
تتمثل في العالقة
المشترك
غير ّ
ُ
أن اقتصاديات التكامل ُ
المتغيرات التي تتماشى مع النظريات
الموجودة بين ُ
أو المفاهيم االقتصادية .ولقد وجدنا أن العالقة طويلة
األجل بين استهالك الصناعات للكهرباء والدخل الصناعي
المستخدمة في قطاع الصناعة تتماشى
وسعر الكهرباء ُ
بأن
مع التفكير االقتصادي في جانب الطلب القائل ّ
تأثير إيجابي وسلبي على االستهالك
للدخل والسعر ٌ
ألن هذا مفهوم أساسي في علم
على التوالي .ونظر ًا ّ
نعتقد أننا بحاجة إلى توضيح سبب
االقتصاد فإننا ال
ُ
تأثير الدخل بشكل إيجابي على االستهالك أو القول
تتوافق العالقة بين
تأثير سلبي .فيما
ُ
ّ
بأن للسعر ٌ
والمتغيرات الديموغرافية
استهالك الصناعات للكهرباء ُ
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ُمناقشة نتائج االقتصاد القياسي
تتراوح أعمارهم بين 15
أي مجموعات السكان الذينُ
ّ
و 64عام ًا وما فوق  15عاماً -مع اإلطار النظري الذي تم
وسنقوم بتفصيل هذه
تطويره في القسم الثاني (،)2
ُ
العالقات الحق ًا في هذا القسم.
المشترك على أنه في حالة وجود
وتنص نظرية التكامل ُ
ُّ
فإن عالقة ُمستوى
المتغيراتّ ،
عالقة طويلة األمد بين ُ
مكن استخدامها
التسجيل بينهما ال
تكون زائفة وإنما ُي ُ
ُ
لتحليل السياسات (راجع ،)Engle and Granger 1987
مما سمح لنا بتقدير الق ّيم العددية للعالقات طويلة
والمتغيرات
األجل بين استهالك الصناعات للكهرباء ُ
االجتماعية واالقتصادية .وبغية استخالص استنتاجات
قوية الستهالك الصناعات للكهرباء ،قمنا بتقدير شكلين
المواصفات واستخدام طريقتين ُمختلفتين،
ُمختلفين من ُ
ولقد تم توثيق النتائج الرقمية للعالقات في الجداول (C3
و C5و.)C6
أن كلتا
إضافة لما سبق فإننا قد وجدنا كذلك ّ
المجموعتين من السكان -الذين تتراوح أعمارهم بين 15
و 64عام ًا والذين تبلغ اعمارهم  15عاما -لديهم تأثيراتٍ
إيجابية وهامة من الناحية اإلحصائية على استهالك
الصناعات للكهرباء على المدى الطويل .وعلى وجه
تتراوح أعمارهم
التحديد بالنسبة لمجموعة السكان الذين
ُ
بين  15و 64عاماً ،فإننا وجدنا أن مرونة استهالك
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة هي ()٪1.0
في ُمواصفات المستوى ،ويعني هذا أنه إذا كانت جميع
فإن الزيادة بنسبة ( )٪1.0في الفئة
العوامل األخرى ثابتةّ ،
العمرية ( )15-64عام ًا ستؤدي إلى زيادة بنسبة ()٪1.0
في استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة
وتتفاوت هذه العالقة العددية من
على المدى الطويل،
ُ
( 1.4إلى  )1.7عند أخذ نموذج ُمواصفات نصيب الفرد
في االعتبار.
بينما كانت نتائج تقدير الفئة العمرية  15سنة وأعلى
تتراوح
ُمتقاربة جد ًا مع النتائج التي توصلنا إليها للفئة التي
ُ
ترتبط الزيادة بنسبة
أعمارهم بين ( 15و )64عاماً ،فيما
ُ
( )٪1.0في الفئة العمرية  15عام ًا بزيادة قدرها ()٪1.0

في استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة
تتراوح هذه المرونة بين
على المدى الطويل ،بينما
ُ
( )1.5-1.8بالنسبة لعالقة نصيب الفرد.
تتوافق اآلثار اإليجابية للفئات العمرية فى استهالك
كما
ُ
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة مع اإلطار
والمتغيرات
النظري الموصوف في القسم الثاني (ُ ،)2
المؤشرات الرئيسية التي
الديموغرافية هي بمثابة ُ
يصف القسم الثاني ()2
نتناولها في هذا البحث ،كما
ُ
مكن من خاللها
القنوات النظرية والمفاهيمية التي ُي ُ
التأثير إيجابي ًا على استهالك الكهرباء المستخدمة
في قطاع الصناعة .بيد أننا غير قادرين على ُمقارنة
بأي
ُمعامالتنا التقديرية مع ُمعامالت اآلخرين لعدم علمنا ّ
دراساتٍ سابقة أجريت لتناول تقدير آثار الفئات العمرية
للسكان على استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
الصناعة في المملكة العربية السعودية .ونعلم فقط
قدر
ّ
بشأن البحث الذي قام به ( Diabi (1998الذي ّ
سكاني على إجمالي استهالك
كمتغي ٍر
تأثير التحضر ُ
ّ
حيث وجدنا
الكهرباء في المناطق العربية السعوديةُ ،
نعتقد
يتراوح بين ( 0.93و .)1.30لذا فإننا
المعامل
ُ
ُ
أن ُ
أن نتائج تقديرنا ليست ُمقارنة ُمباشرة مع النتائج التي
المتغيرات
توصل إليها الباحث (ُ ،)Diabi (1998
حيث أن ُ
تختلف
المستخدمة
ُ
والمؤشرات الديموغرافية ُ
التابعة ُ
تتفق
في هاتين الدراستين ،إال أننا الحظنا أن نتائجنا
ُ
مع تلك النتائج الموجودة في الدراسات التي أجريت في
بلدان ُأخرى( (�Mount et al. [1973], Burke and Aba
 ]yasekara [2017في الواليات المتحدة ،و Bilgili et al.
 ][2012في تركيا ،و  ]Campbell [2018في جاميكا)
المؤشرات الديموغرافية على
حيث درسوا جميع ًا تأثير ُ
الطلب على الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة
ووجدوا عالقة إيجابية.
فإن نتائج
أما فيما
المتغيرات االقتصاديةّ ،
ُ
يتعلق بتأثير ُ
حيث اإلشارة
تتسق مع التقديرات من ُ
تقدير تأثير السعر
ُ
والحجم واألهمية ،بغض النظر عما إذا تم تناول العالقة
مكن أن ُيؤخذ
بين المستوى أو نصيب الفردُ ،
حيث ُي ُ
تأثير
كدليل على شدة الصالبة .بينما
هذا
ُ
ٍ
يكون للسعر ٌ
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وهام مِ ن الناحية اإلحصائية على االستهالك.
سلبي
ّ
فإن ارتفاع سعر
تظل كل األمور األخرى ثابتةّ ،
فيما ُ
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة بنسبة (1.0
 )٪يؤدي إلى انخفاض استهالك الكهرباء المستخدمة
في قطاع الصناعة بنسبة ( )٪1.0على المدى الطويل.
وال نعتقد أن هناك حاجة لتفسير االرتباط السلبي بين
يعد أحد الركائز األساسية في
السعر واالستهالك ألنه ُ
المالحظات التجريبية
االقتصاد ومع ذلك ّ
فإن لدينا بعض ُ
أن االستهالك
أوالُ :توضح األحجام التقديرية ّ
للمشاركةً .
ُ
يستجيب لتغيرات األسعار بدرجة كبيرة .ثانياً :وجدت
ال
ُ
دراسة سابقة أجراه ا الباحثان (�Eltony and Moham
المستخدمة في
 )mad (1993عن استهالك الكهرباء ُ
قطاع الصناعة لدول مجلس التعاون الخليجي ( )GCCأن
هذه المرونة بلغت ( )-0.20وذات داللة إحصائية .ونحن
لدينا في هذا السياق تفسيران لتأثير السعر غير المرن
الذي توصلت إليه هذه الدراسات ،التفسير األول :كان
سعر الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة رخيص ًا
تاريخي ًا بسبب الدعم الكبير كما أوضح الباحثين (Eltony
سلط الباحث (Jun
 .)and Mohammad (1993كذلك ُي ُ
أن سعر الكهرباء المستخدمة
 )(2013الضوء على حقيقة ّ
في قطاع الصناعة كان أرخص بين جميع القطاعات في
المملكة العربية السعودية .التفسير الثاني :قد يكون
تأثير السعر غير المرن ُمرتبط ًا بالحقيقة التي مفادها أن
المستخدمين الصناعيين أكثر استجابة ألسعار ُمنتجات
ُ
الطاقة األخرى ُمقارنة بسعر الكهرباء حيث أنهم يمتلكون
حصة أكبر في إجمالي استهالك الطاقة الصناعية .فعلى
سبيل المثال :بلغ إجمالي حصة الغاز الطبيعي وزيت
الوقود الثقيل في المتوسط  ٪39.3و ٪31.6على
التوالي ،بينما كانت نسبة الكهرباء  ٪7.0في الفترة
المحتمل أن
الزمنية 1984-2015م .وبالتالي ّ
فإن من ُ
يكون للزيادات التي تطرأ على أسعار الغاز الطبيعي
تأثير أقوى على استهالك الطاقة
ومركبات الوقود الثقيل ٌ
الصناعية ُمقارنة بارتفاع أسعار الكهرباء .وعلى سبيل
المثال :وجدت الدراسة التي قام بها الباحث (Al-faris
 (1997مرونة في األسعار على المدى الطويل إلجمالي
استهالك زيت الوقود بمعدل ( )-0.7في الفترة 1970-

1991م ،في حين قدرتها الدراسة التي قام بها الباحثان
( )Bhattacharyya and Blake (2009بمعدل ()-1.4
من المواصفات الديناميكية وذلك خالل الفترة 1982-
2005م بالنسبة للمملكة العربية السعودية.
تأثير إيجابي ذو داللة إحصائية
كذلك وجدنا أن للدخل ٌ
على االستهالك ،ومن المعقول االفتراض أن زيادة
مستوى الدخل ستؤدي إلى توسيع القدرات اإلنتاجية
المدخالت فيها.
في الصناعة ،حيث تعد الطاقة أحد ُ
أن المرونة في االستهالك على المدى الطويل
كما ّ
فيما يتعلق بالدخل تكون متقاربة جد ًا من بعضها
ويدل هذا
المختلفة،
ُ
البعض عبر المواصفات واألساليب ٌ
ويمكن استخدامها
على أن ُمعامالتنا التقديرية قوية
ُ
ألغراض ُصنع السياسات .وكان معدل المرونة  0.2في
ُمواصفات المستوى ،في حين أنها كانت بمعدل 0.3
في مواصفات نصيب الفرد (راجع الجداول  C3و C5و
المضافة بنسبة
 .)C6مما يعني أن زيادة القيمة الصناعية ُ
المستخدمة
 ٪1.0ستؤدي إلى زيادة استهالك الكهرباء ُ
في قطاع الصناعة بنسبة  ٪ 0.2أو  .٪ 0.3مع ُمالحظة
تتوافق
يتعلق بالدخل
أن النتائج التي توصلنا إليها فيما
ُ
ُ
ّ
مع نتائج الدراسات السابقة التي أجريت الستهالك
المستخدمة في قطاع الصناعة في المملكة
الكهرباء ُ
العربية السعودية .فعلى سبيل المثال :وجد ُك ٌل من
الباحثي ن �Al-Sahlawi (1999) and Eltony and Mo
 hammad 1993أن مرونة الدخل الستهالك الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة كانت غير مرنة للمملكة
العربية السعودية ،فيما يتم دعم مرونة الدخل غير المرن
أيض ًا من خالل الدراسات األخرى للطلب على الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة التي تم إجراؤها في
ُ
االقتصادات األخرى ،مثل دراسة الباحثين (Jamil and
 )Ahmad (2010ودراسة (Dilaver and Hunt (2011),
Inglesi-Lotz and Blignaut (2011), and Arisoy
 .)and Ozturk (2014وتفسيرنا لتأثير الدخل غير
أن سعر الكهرباء المستخدمة في قطاع
المرن مفاده ّ
يتيح هذا السعر
الصناعة مدعوم كما نوقش أعالهُ ،
حيث ُ
للعمالء في قطاع الصناعة شراء الكمية
المنخفض ُ
ُ
وإن كان ُمستوى دخلهم
المطلوبة من الكهرباء حتى ّ

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ

24

ُمناقشة نتائج االقتصاد القياسي
أن الكهرباء
ُمنخفضا .ويوجد
تفسير آخر ُمحتمل مفاده ّ
ٌ
للعمالء في القطاع الصناعي ومن
تعد سلعة ضرورية ُ
ُ
الفعال استبدالها بأنواع الطاقة األخرى ،فعلى سبيل
غير ّ
عتبر الحصول على الكهرباء من شبكة التوزيع
المثالُ :ي ُ
أو النقل أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة ُلعمالء
القطاع الصناعي ُمقارنة بتوليد الكهرباء من حرق الوقود
أو الغاز الطبيعي ،فيما وجد الباحثين (Shirani et al.
 )(2015أ ّنه ُتوجد في إيران البلد الغني بالنفط وذي
المشابهة
االقتصاد المفتوح الصغير مجموعة من الظروف ُ
لتلك الموجودة في المملكة العربية السعودية ،من مرونة
كهرباء طويلة المدى ومنخفضة للغاية تبلغ ( )0.09فيما
أن
يتعلق بالغاز الطبيعي في القطاع الصناعي ،ويبدو ّ
من المستحيل لهذا القطاع على المدى القصير أن يتحول
التحول من الكهرباء إلى الغاز
إلى اآلالت الالزمة لتحقيق
ّ
الطبيعي ،و ُيمكن عالوة على ذلك شرح السعر غير المرن
وتأثيرات الدخل على استهالك الكهرباء المستخدمة في
أن الحكومة
قطاع الصناعة عبر الحقيقة التي مفادها ّ
بشكل ُمباشر في
السعودية قد دعمت واستثمرت
ٍ
الصناعة لتعزيز تنمية القطاع الصناعي وتحقيق التنوع
االقتصادي وخلق فرص العمل كما ُناقش الباحثان
(.Eltony and Mohammad (1993
كانت مرونة الدخل المقدرة للمملكة العربية السعودية
أقل من تلك التي توصل إليها الباحثان
التي قمنا بتقديرها ّ
Al-Sahlawi 1999 and Eltony and Mohammad
أن معدلها يتفاوت بين ( 0.66و)0.89
 1993اللذان وجدا ّ
على التوالي بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،وإننا
نفسر وجود هذا االختالف على النحو التالي:
ُ
كانت الفترات التي تم فيها التقدير ُمختلفة ،حيث
كانت فترات التقدير في دراسة الباحثين (Al-Sahlawi
 (1999) and Eltony and Mohammad 1993هي
فترات األعوام 1975-1996م و1975-1989م على
التوالي ،في حين تراوحت الفترة التي قمنا بالتقدير
فيها بين األعوام 1984-2016م.

تتفاوت تدابير الدخل التي تمت دراستها ،ولم يتم
بوضوح تسجيل مقياس الدخل الذي تم استخدامه
في بحث ( ،Al-Sahlawi (1999لذا فإننا نفهم من
أن الدراسة قسمت الناتج المحلي اإلجمالي
هذا ّ
المستهلك كتدبي ٍر
االسمي على ُمؤشر أسعار ُ
المعادلة ( )1في بحث
للدخل ،كما هو ُم ٌ
بين في ُ
( .)Al-Sahlawi (1999, 85فيما أفاد الباحثين
( )Eltony and Mohammad (1993أنهما أدرجا
ُمساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي
اإلجمالي الحقيقي ،ومن أجل اإلنصاف ودون التقليل
والمساهمات التي بذلتها الدراسات
من الجهود ُ
عتبر أكثر دقة ألنه
السابقة فإننا
نعتقد ّ
أن نهجنا ُي ُ
ُ
المضافة لنمذجة استهالك
يأخذ القيمة الصناعية ُ
الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
استخدمت كلتا الدراستين السابقتين طريقة
المربعات الدنيا السائدة ( )OLSلتقدير العالقة
ُ
باستخدام ُمتغيراتٍ غير ثابتة دونما التحقق من
خصائص التكامل والتكامل المشترك ،وكما
المشترك وكما ذكر الباحث
أوضحت نظرية التكامل ُ
فإن نتائج طريقة المربعات
(ّ )Al-Faris (2002
الدنيا السائدة في مثل هذه الحاالت تكون زائفة
إذا لم تكن هناك عالقة تكامل مشترك (راجع بحث
 ]Granger and Newbold [1974؛ Engle and
حيث ُيمكنها أن
 ]Granger [1987؛ ُ )]Kao [1999
تكون متحيزة وغير متسقة في حالة وجود عالقة
تكامل مشتركة (راجع بحث ]Banerjee et al. [1986
؛  ]Phillips and Hansen [1990؛ Phillips and
]Loretan [1991؛ .)]Stock and Watson [1993
فيما استخدم الباحث ( )Al-Sahlawi (1999الدخل
توضيحي فقط ،في حين قام الباحثين
كمتغي ٍر
ُ
ّ
( )Eltony and Mohammad (1993بدراسة الدخل
المتغيرات الديموغرافية ،ونظر ًا
والسعر سوى ُ
للنقاش الذي ابتدره الباحث ()Campbell (2018
أن الدراسات السابقة قد عانت من
مكن تصور ّ
ف ُي ُ
مسألة ُمتغير التحيز المحذوف.
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أخير ًا وليس آخراًُ ،تظهر معامالت السرعة التقديرية
للتكيف وجود عالقة ُمستقرة طويلة األمد بين استهالك
ومحدداتها
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة ُ
أي صدمة تصيب هذه
الديموغرافية واالقتصادية،
ُ
وتعد ّ
تنحرف
أن المتغيرات قد
العالقة ُمؤقتة .وعلى الرغم من ّ
ُ
ُمؤقت ًا عن هذه العالقة على المدى القصير إال أنها سرعان
ما يتم تعديلها لترجع عائدة إلى هذه العالقة ُمجدد ًا على
المترتبة على ُمعامالت
المدى الطويل .أما اآلثار ُ
األخرى ُ
التعديل السلبية ذات الداللة اإلحصائية الموجودة هنا
تمتد من الدخل والسعر
فإنها عالقة سببية طويلة المدى
ُ
والفئات العمرية للسكان إلى استهالك الكهرباء
المعامالت
المستخدمة في قطاع الصناعة ،أما حجم ُ
ويشير هذا إلى
قليال ُمقارنة بتلك السالبة،
فهو أصغر
ُ
ً
يستغرق
أن إستهالك الكهرباء المستخدمة في الصناعة
ُ
ّ
قليال عن عام واحد ليتكيف
يقل
ً
بعد تلقي الصدمات وقت ًا ُ
10
تمام ًا مع العالقة طويلة األمد  .ولعل أحد التفسيرات
يكمن في طبيعة العالقة
المحتملة لهذا التعديل السريع
ُ
ُ
ومحدداتها التي وجدناها
القائمة بين استهالك الكهرباء ُ
أن
للقطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية .غير ّ
يستجيب للتغيرات التي تطرأ على األسعار
االستهالك ال
ُ

يعود ذلك باألساس إلى االنخفاض الشديد
والدخل وربما
ُ
في األسعار الجبرية وبذل الدعم الحكومي اآلخر لقطاع
المرتبطة باألسعار في هذا
الصناعة.
ُ
وتكون الصدمات ُ
يتعلق باألسعار وتأثيراتها على االستهالك
اإلطار فيما
ُ
محدودة للغاية ،فإذا قامت الحكومة بزيادة األسعار
وتقوم الحكومة
تقدم آلية دعم في نفس الوقت،
فإنها
ُ
ُ
بتنفيذ إصالحاتٍ في أسعار الطاقة المحلية مما يعني
زيادة األسعار إلى جانب اإلصالحات المالية واإلصالحات
األخرى ولكنها تنفذ أيض ًا حزم الدعم الصناعي واألسري
منذ عام 2016م بهدف التخفيف من اآلثار السالبة
ستزيد
فإن الحكومة
لإلصالحات ( .)FBP 2018وبالمثل ّ
ُ
دعمها للقطاع إذا تلقى الدخل الصناعي صدمات كساد،
يعتبر إحدى أولويات البالد
ألن تطوير هذا القطاع
ذلك ّ
ُ
يستجيب
كما ذكرنا آنف ًا ،وبالتالي وإذا كان االستهالك
ُ
فإن هذه
للتغيرات التي تطرأ على السعر والدخلّ ،
رغم االستهالك على االنحراف عن ُمستواه
التغييرات س ُت ُ
سيستغرق
إلى حدٍ كبير وعلى المدى الطويل ،والذي
ُ
أن استهالك
وقت ًا أطول للتكيف معه ،أو بمعنى آخر ّ
قادر على
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة ٌ
امتصاص الصدمات االقتصادية بفضل الدعم الحكومي.

المعادلة السلبية ،ومع ذلك فإننا نعتقد
يجب أال تكون أصغر من ُ
 .10هنالك ٌ
جدل دائر في الدراسات التجريبية مفاده ّأن ُمعامالت التكيف ُ
حيث ّأن مفهوم معامالت التعديل في حد ذاته ُيعتبر نفس مفهوم معامل االنحدار الذاتي في ُمعادلة
أنه يجب أن يكون في حدود (ُ ،)-0.2
وضح في بحث (Enders (2015, 374, 377-
المختلف كما هو ُم ٌ
اختبار جذر الوحدة في اختبار ديكي وفولر الموسع في الشكل األول ُ
حيث ُيالحظ ( )Enders (2015, 205أن الثبات يثبت إذا كان معامل االنحدار التلقائي هو فاصل (.)-0.2
ُ .)378). Enders (2015, 205
فيما وجد (ّ ))Olczyk and Kordalska (2016), Shittu et al. 2015), Loayza and Ranciere (2005أن ُمعامالت التعديل أصغر من
تلك السالبة.
والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ

26

التوقعات
ّ
يقوم هذا القسم من البحث بوضع توقعات الطلب
المستخدمة في قطاع الصناعة حتى
على الكهرباء ُ
نقدم بإيجاز مواصفات نموذج
أوال:
ُ
عام 2025مً ،
تصحيح األخطاء التقديرية ( )ECMونموذج «كابسارك»
المخصص للطاقة العالمية
االقتصادي القياسي ُ
( )KGEMMالخاص بمركز الملك عبد الله للبحوث
والدراسات البترولية ( )KAPSARCوهو عبارة عن
هيكلي مدعوم بقطاع الطاقة
لي
ّ
نموذج اقتصادي ُك ّ
سنقوم بوصف
سنستخدمه لوضع التوقعات ،كما
ُ
الفرضيات التي تم االستناد إليها في وضع هذه
بمناقشة نتائج توقعات
التوقعات،
وسنقوم أخير ًا ُ
ُ
المستخدمة في قطاع الصناعة مع
استهالك الكهرباء ُ
اهتمام خاص بآثار تزايد عدد السكان وإصالح أسعار
ٍ
إيالء
الطاقة المحلية.

نموذج تصحيح األخطاء التقديرية
يجب كما ناقشنا في نتائج جذر الوحدة استخدام الشروط
الثابتة للمتغيرات ألغراض التنبؤ ،وينبغي لهذا الغرض
إعداد مواصفة نموذج تصحيح األخطاء التقديرية التي
تكون فيها كافة المتغيرات ثابتة في الحالة التي نتناولها
فإن باإلمكان تطوير وتقدير نوعين من
هنا .لهذا ّ
مواصفات نموذج تصحيح األخطاء التقديرية ونقصد بذلك
المستوى والمستوى الفردي نظر ًا لوجود عالقات طويلة
األمد ذات معنى لكليهما .وقمنا في هذا البحث بتقدير
ُمواصفات نموذج تصحيح األخطاء التقديرية باالستناد
إلى نتائج تقديرات اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر
ألن هذه
للمعادلة التاسعة (ّ ،)9
( )ARDLطويلة المدى ُ
تربط استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
المعادلة ُ
ُ
الصناعة بالسعر والدخل والفئة العمرية للسكان الذين
تتراوح أعمارهم بين  15و 64عام ًا بكل وضوح .تم إيراد
ُ
تفاصيل نموذج تصحيح األخطاء التقديرية في الملحق
«د».
ومن ثم قمنا بدمج نموذج تصحيح األخطاء التقديرية
المخصص
في نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
للطاقة العالمية ( )KGEMMلوضع توقعات استهالك

الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة في إطار التوازن
ويعد هذا أكثر أهمية من إطار التوازن الجزئي
العام،
ُ
معادلة واحدة على سبيل المثال -كما بين الباحثان( Beenstock and Dalziel (1986في بحثهم من بين
دراساتٍ أخرى.

نبذة ُمختصرة عن نموذج «كابسارك»
المخصص للطاقة
االقتصادي القياسي ُ
العالمية ()KGEMM
عتبر هذا النموذج أداة سياسية ُمصممة لدراسة آثار
ُي ُ
المتخذة من قبل صانعي السياسة المحليين
القرارات ُ
على المستوى الداخلي باإلضافة إلى عمليات التفاعل
الكلي للطاقة في
بين االقتصاد العالمي وبيئة االقتصاد ُ
المملكة العربية السعودية ( .)KAPSARC 2018كما
هيكلي ونموذج ًا
لي
ُ
ّ
يعد هذا النموذج نموذج اقتصاد ُك ّ
مثل بصفةٍ
الموسع لقطاع الطاقة ،وهو ُي ُ
للتوازن العام ُ
أساسية جانب الطلب في االقتصاد مع وجود بعض
العناصر من جانب العرض ،ولهذا النموذج ثمان (ُ )8كتل
تتفاعل مع بعضها البعض لتمثيل العالقات االقتصادية
ُ
الكل ّية والطاقة في المملكة العربية السعودية كما ُيوضح
الشكل رقم ( )6أدناه.
وبمعنى أوسعُ ،يمكن أن يوفر الرسم التخطيطي
المخصص
لنموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
للطاقة العالمية ( )KGEMMنوعين من أنواع التحليل،
هما:
التأثيرات على االقتصاد العالمي ،مثل :أسعار النفط
المباشر والطلب العالمي
واالستثمار األجنبي ُ
الكلي
ومؤشر أسعار الواردات على بيئة االقتصاد ُ
في المملكة العربية السعودية ،إضافة لتطوير حلقة
استجابة عكسية (التغذية الراجعة) للنموذج من
المملكة العربية السعودية إلى بقية أنحاء العالم من
والمكرر على الطلب
خالل تأثير صادرات النفط الخام ُ
العالمي واألسعار قيد التنفيذ بصفةٍ أساسية.
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التوقعات
ّ
المتبادلة داخل قطاعات االقتصاد
(ب) العالقات ُ
السعودي وفيما بينها.
يحتوي نموذج «كابسارك» على حوالي سبعمائة ()700
ُمتغير من ُمتغيرات السالسل الزمنية السنوية ُمقسمة
المتغيرات
إلى ُمتغيراتٍ داخلية وأخرى خارجيةُ ،
حيث ّ
أن ُ
المتغيرات ذات الصلة باالقتصاد العالمي
الخارجية هي ُ
المتغيرات
ويتم تحديد ُ
وتمثيل السياسات المحليةُ ،
المعادالت
الداخلية المنشأ داخل النموذج وذلك باستخدام ُ
المعادالت السلوكية
المطابقاتُ .
حيث ّ
أن ُ
السلوكية أو ُ
عبر
هي بمثابة نماذج لتصحيح األخطاء التقديرية و ُت ُ

المتغيرات بما في ذلك
عن العالقات السلوكية بين ُ
المتغيرات المحلية والعالمية على المديين الطويل
ُ
المطابقات على نظام الحسابات
والقصير .فيما
تعتمد ُ
ُ
القومية العام بصفةٍ أساسية ،كذلك يستخدم نموذج
المخصص للطاقة
«كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
العالمية ( )KGEMMكطريقةٍ اقتصاديةٍ قياسية
سلسلة من نماذج التكامل المشترك وتصحيح األخطاء.
ويستعرض الملحق «هـ» أدناه تفاصيل الكتل والخصائص
ُ
األخرى لنموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية.
ُ

المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
الشكل  .٦الرسم التخطيطي لنموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
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التوقعات
ّ

الفرضيات الكامنة وراء التوقعات
يتمثل هدفنا الرئيسي من تحليل السيناريو في معرفة كيفية
ُ
تتراوح
إصالح أسعار الطاقة المحلية وزيادة عدد السكان الذين
ُ
شكل االستهالك
أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا والذي س ُي
ُ
المستقبلي للكهرباء في القطاع الصناعي في المملكة
ُ
واتساقا مع هذا ولتسهيل الفهم الكامل
العربية السعودية،
ً
للمتغيرات إلى جانب
فقد قمنا بتصميم فرضيتين ُمختلفتين ُ
وضح
الحالة المرجعية ،وهو سيناريو العمل المعتاد ( .)BaUو ُي
ُ
الجدول رقم ( )1أدناه هذه الفرضيات.
وضح
ُتغطي توقعاتنا فترة األعوام 2017-2025م ،وكما ُي
ُ
فإن لدينا حالتين باإلضافة إلى الحالة المرجعية.
الجدول ّ

الحالة
المرجعية
الحالة
األولية

الحالة
الثانية

حيث تعكس الحالة األولى ارتفاع ًا في األسعار وانخفاض ًا
ُ
في عدد السكان ،بينما تب ّي ُن الحالة الثانية زيادة ُمنخفضة
نسبي ًا في األسعار وزيادة كبيرة في عدد السكان.
أما في الحالة المرجعية ،العمل كالمعتاد ،فإننا افترضنا
أن سعر الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة سيبقى
ّ
على حاله حتى حلول عام 2025م كما هو في عام
تتراوح
2016م ، 11بينما سينمو عدد السكان الذين
ُ
أعمارهم بين ( 15و )64عام ًا تمشي ًا مع توقعات األمم
المتوسط» للنمو السكاني في
«المتغير ُ
المتحدة ُ
ويفترض هذا
المملكة العربية السعودية (،)UN 2018
ُ
سيزداد بنسبة  ٪1.6سنوي ًا
المتغير أن عدد السكان
ُ
ُ
وسيبلغ  25.6مليون بحلول عام 2025م.

المستخدمة في قطاع ارتفاع عدد السكان الذين تتراوح أعمارهم بين
التغ ّير في سعر الكهرباء ُ
( 15و )64عام ًا
الصناعة
«المتغير المتوسط» للنمو
ثابت عند مستوى عام 2016م حتى عام
BaU
سينمو تمشي ًا مع ُ
أي بمعدل  2093.4ريال سعودي/طن السكاني الخاص باألمم المتحدة في المملكة
2025م،
العمل
(سيناريو
ّ
العربية السعودية.
من المكافئ النفطي.
المعتاد)
كما هو الحال في سيناريو العمل المعتاد.
سيرتفع تدريجي ًا ليصل إلى ضعف مستوى عام
()S1
ُ
أي معدل  4186.8ريال سعودي /طن
السيناريو األول 2016مّ ،
من المكافئ النفطي في عام 2025م.
سينمو تمشي ًا مع «المتغير المنخفض» للنمو
كما هو الحال في سيناريو العمل المعتاد
()S2
السكاني الخاص باألمم المتحدة في المملكة
السيناريو الثاني
العربية السعودية.
كما هو الحال في سيناريو العمل المعتاد.
سيرتفع تدريجي ًا ليصل إلى المستوى الدولي،
()S3
أي بمعدل  3052.9ريال سعودي /من المكافئ
الثالث
السيناريو
ّ
النفطي في عام 2025م.
سينمو تمشي ًا مع «المتغير المرتفع» للنمو
كما هو الحال في سيناريو العمل المعتاد.
()S4
السكاني الخاصة باألمم المتحدة في المملكة
السيناريو الرابع
العربية السعودية.

مالحظات =BaU :سيناريو العمل المعتاد = S1 .السيناريو األول = S2 ،السيناريو الثاني = S3 ،السيناريو الثالث= S4 ،
السيناريو الرابع.

المستخدمة في الصناعة قد ارتفع إلى معدل  2093.4ريال سعودي لكل وحدة طن نفط مكافئ في
ُ .11يرجى ُمالحظة ّأن سعر الكهرباء ُ
عام 2016م ،حيث كان بمعدل  1744.5ريال سعودي لكل طن نفط مكافيء في عام 2015م.
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التوقعات
ّ
المنفصلة لسعر الكهرباء
وللتعرف على التأثيرات ُ
فإن
المستقبلّ ،
والسكان على استهالك الكهرباء في ُ
أن هذه التأثيرات
لكل حالة للتأكد من ّ
لدينا سيناريوهين ُ
نتمكن من التمييز بين تأثيرات السعر
غير ُمختلطة وحتى
ُ
يزيد السيناريو
والتغيرات السكانية على التواليُ .
حيث ُ
األول ( )1سعر الكهرباء بنسبة  ٪100ويبقي على النمو
السكاني كما هو عليه في سيناريو العمل المعتاد ،وذلك
لمعرفة كيف ستؤدي زيادة األسعار بهذا الحجم إلى
مقارنة بسيناريو
المستقبل
ً
خفض استهالك الكهرباء في ُ
تم وفقه تحديد السعر .فيما يتناول
العمل المعتاد الذي ُ
السيناريو الثاني ( )2مقدار استهالك الكهرباء الذي
المعتاد
المستقبل ُم ً
ُ
قارنة بسيناريو العمل ُ
سينخفض في ُ
تتراوح أعمارهم بين
إذا كانت الزيادة في السكان الذين
ُ
تتبع «النسخة المنخفضة» من معدل
( 15و )64عام ًا ُ
األمم المتحدة .وفي إطار هذا السيناريو سينمو السكان
في المتوسط بنسبة  ٪1.4سنوي ًا ليصل إلى عدد 25.1
مليون بحلول عام 2025م ،بينما يبقى السعر على
حاله كما كان في سيناريو العمل المعتاد .أما السيناريو
الثالث ( )3فسينظر إلى المدى الذي سينخفض فيه
استهالك الكهرباء ُمقارنة بسيناريو العمل المعتاد بسبب
المعتدلة في األسعار للوصول إلى المعايير
الزيادات ُ
الدولية (بنسبة ُ ٪46مقارنة بعام 2016م) مع إتباع النمو
يضع السيناريو
السكاني لسيناريو العمل المعتاد .وأخير ًا ُ
المعدل الموجود في
الرابع ( )4نمو سكان أعلى من ُ
المتوسط بنسبة ٪1.9
سيناريو العمل المعتاد بزيادة في ُ
المرتفعة»
سنوي ًا خالل هذه الفترة وذلك بإتباع «النسخة ُ
لمعدل األمم المتحدة مع الحفاظ على السعر ثابت ًا كما هو
ُ
عليه في سيناريو العمل المعتاد ،وينبغي أن يزيد هذا من
بالمقارنة مع سيناريو
المستقبل ُ
ُمعدل االستهالك في ُ
العمل المعتاد.
تتوافق فرضيات األسعار الواردة في الجدول
كذلك
ُ
رقم ( )1مع الرؤية السعودية  ،2030ال سيما برنامج
تحقيق التوازن المالي (الرؤية السعودية  2030وبرنامج
برز خارطة الطريق
تحقيق التوازن المالي 2018م) .و ُت ُ
االستراتيجية هذه زياداتٍ كبيرة في أسعار الطاقة المحلية
بما فيها أسعار الكهرباء للسنوات القادمة وتب ّي ُن أ ّنه

يجب أن تكون األسعار المحلية على مستوى األسعار
ُ
الدولية وذلك بغرض جعل االقتصاد أكثر كفاءة وزيادة
مكن االطالع
اإليرادات اإلضافية للميزانية الحكومية ،و ُي ُ
على تفاصيل هذه البرامج في المراجع المذكورة آنفاً .أما
المشار إليه في السيناريو
فيما
ُ
يتعلق بالسعر الدولي ُ
الثالث ( )3فإننا أخذنا ُمتوسط سعر الكهرباء المستخدمة
في قطاع الصناعة في الواليات المتحدة خالل السنوات
العشر الماضية وذلك في غضون الفترة من عام
2008م إلى عام 2017م ،وقد كان هذا السعر حوالي
سبعة ( )7سنتات لكل كيلوواط/ساعة أو 3052.9
ريال سعودي/لكل طن نفط مكافئ ،ولقد أخذنا هذا
المستهدف للمملكة العربية
السعر باعتباره السعر ُ
تستند
السعودية بحلول عام 2025م .ومن ناحية أخرى
ُ
افتراضاتنا الخاصة بالسكان الذين تتراوح أعمارهم بين
( 15و )64عام ًا إلى التوقعات السكانية لألمم المتحدة
حيث قمنا على
بالنسبة للمملكة العربية السعوديةُ .
وجه التحديد بتطبيق ُمعدالت نمو إجمالي للزيادات
المتغيرات الثالثة فى الفئة العمرية
السكانية في كل ُ
أن قيم
المعينة خالل فترة التوقعات .وينبغي مالحظة ّ
معامل انكماش األسعار الصناعية لفترة التوقعات
مأخوذة من قاعدة بيانات النموذج االقتصادي العالمي
لجامعة أكسفورد وتم استخدام نفس الق ّيم لجميع
السيناريوهات الخمسة لتقليص األسعار االسمية
( .)Oxford Economics 2018كذلك استخدمنا نفس
المحددة لجميع السيناريوهات لمعرفة التأثير
القيمة ُ
تعد الغرض
الخالص للتغيرات في أسعار الكهرباء والتي ُ
الرئيسي من عملية التوقعات .فإذا أمكننا أن نأخذ قيمة
ُمختلفة لتحديد ُمعامل انكماش األسعار في سيناريوهاتٍ
فسيكون التأثير على استهالك الكهرباء
مختلفة،
ُ
المستخدمة في قطاع الصناعة في المستقبل مزيج ًا
من التغييرات في أسعار الكهرباء وتغيرات انكماش
األسعار .وقمنا أخير ًا بتناول القيمة الصناعية المضافة
دخال داخلي المنشأ ليتم تحديده
وقياس دخلنا بوصفه ً
دخال خارجياً.
بدال من التعامل معه بوصفه ً
من النموذج ً
وكانت الدراسات السابقة (على سبيل المثال ،دراسة
 )]Al-Sahlawi [1999التي تناولت بالدراسة قياس
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التوقعات
ّ
الدخل خارجيا في تقدير الق ّيم المستقبلية الستهالك
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة .ولعل هذا أمر ًا
للمعادالت الفردية وإطارات نماذج التوازن
ُمعتاد ًا بالنسبة ُ
ويعد أحد عيوبها (راجع المناقشة الواردة في بحث
الجزئي
ُ
 .)]Beenstock and Dalviel [1986أما في حالة وجود
فيجب أن ال يعامل الناتج المحلي
توازن كامل،
نموذج
ٍ
ُ
اإلجمالي أو مقاييس الدخل األخرى بما في ذلك القيمة
الصناعية المضافة كمتغيراتٍ خارجية ،ألنها ليست خارجية
المنشأ بطبيعتها على عكس السكان واألسعار الجبرية
والضرائب والتعريفات على سبيل المثال .ونعني بأنها
المختلفة
داخلية المنشأ أنها
تعتمد على تدابير السياسة ُ
ُ
والتغيرات الداخلية والخارجية من بين أمور أخرى ،وبالتالي
تمثيال
يعتبر
فإن اختيار تحديد مقياس الدخل من النموذج
ّ
ً
ُ
أكثر دقة للواقع وهذه واحدة من مزايا توقعاتنا.

نتائج التوقعات
المستخدمة
ُيوضح الشكل رقم (ّ )7
أن استهالك الكهرباء ُ
يرتفع من  4.3مليون طن في عام
في قطاع الصناعة
ُ
2016م إلى  6.2مليون طن بحلول عام 2025م في
يصل إلى
سيناريو العمل المعتاد (الخط األزرق) ،بينما
ُ
( 6.1و )5.9مليون طن نفط مكافئ في العام في
السيناريو الثاني «( »S2الخط األحمر) والسيناريو األول
يبلغ
«»( S1الخط األخضر) في عام 2025م .فيما ُ
متوسط ُمعدالت النمو السنوي الستهالك الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة في السيناريوهات الثالثة
ُ
نسبة ( ٪4.3و ٪4.1و )٪3.6على التوالي
ويبدو من خالل القراءة األولى للرسم البياني واألرقام
بنحو كبير من استهالك الكهرباء
قلل
ّ
ٍ
أن زيادة األسعار ُت ُ
قارنة بالتأثير الناتج عن
المستخدمة في قطاع الصناعة ُم ً
ُ
التغ ّير السكاني ،ورغم ذلك وبإلقاء نظرةٍ فاحصة فإننا
أن استهالك الكهرباء
نكتشف عكس ذلك تماماًُ :
حيث ّ
ُ
يتأثر بزيادات األسعار
المستخدمة في قطاع الصناعة ال ُ
ُ
أن السعر
يتأثر بالنمو السكاني .ذلك ّ
بقد ٍر كبير بينما ُ
المتوسط بنسبة
في السيناريو األول « »S1هو أعلى في ُ
ُ ٪55.6مقارنة بالسعر في سيناريو العمل المعتاد،

المستخدمة في قطاع
بينما
ُ
ينخفض استهالك الكهرباء ُ
الصناعة في المتوسط بنسبة تبلغ  ٪3.3في السيناريو
«»S1بالمقارنة مع سيناريو العمل المعتاد خالل فترة
األول
ُ
قلل
التوقعات .ويبدو أن الزيادة في السعر بنسبة ُ ٪1.0ت ُ
من استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة
يتعلق بالجانب السكاني،
بنسبة  ٪0.1فقط .أما فيما
ُ
فإن النسبة المئوية للفرق بين السيناريو الثاني «»S2
ّ
وسيناريوالعملالمعتاديبلغفيالمتوسطنسبة ٪ -1.0
ويسبب هذا نفس الحجم من التغيير في استهالك
ُ
المستخدمة في قطاع الصناعة ،كذلك يعني
الكهرباء
ُ
قلل من
هذا ّ
أن انخفاض عدد السكان بنسبة ُ ٪1.0ي ُ
المستخدمة في قطاع الصناعة
استهالك الكهرباء ُ
بنسبة تبلغ .٪1.0
فيوضح التوقعات الخاصة بسيناريو
أما الشكل رقم ()8
ُ
العمل المعتاد والسيناريوهات الثالث والرابع ( S3و
المستخدمة في
يزيد استهالك الكهرباء ُ
 ،)S4كذلك ُ
قطاع الصناعة وفق ًا للرقم من  4.3مليون طن نفط
مكافئ في عام 2016م إلى  6.2مليون طن نفط
مكافئ و 6.02مليون طن نفط مكافئ و 6.35مليون
المعتاد (الخط
طن نفط مكافئ في سيناريو العمل ُ
األزرق) والسيناريو الثالث «( »S3الخط الرمادي الغامق)
والسيناريو الرابع «( »S4الخط األصفر) في عام 2025م.
السنوي الستهالك الكهرباء
أما ُمتوسط ُمعدالت النمو
ّ
المستخدمة في قطاع الصناعة في السيناريوهات
ُ
الثالثة فبلغ نسبة  ٪4.3و 3.9٪و ٪4.5على التوالي،
تدعم نتائجنا الواردة في الشكل رقم ( )8األدلة
وكذلك
ُ
يتعلق بالتوقعات السابقة .غير
التي الحظناها فيما
ُ
أن استهالك
أن من الواضح تمام ًا من الشكل رقم (ّ )8
ّ
يتأثر تمام ًا
المستخدمة في قطاع الصناعة ُ
الكهرباء ُ
بالنمو السكاني :بزيادة بنسبة  ٪1.14في المتوسط
في عدد السكان في السيناريو الرابع «ُ »S4مقارنة
بسيناريو العمل المعتاد الذي ُيؤدي عادة إلى زيادة بنسبة
 ٪1.12في استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
الصناعة في السيناريو الرابع «ُ »S4مقارنة بسيناريو
العمل المعتاد .ويعني هذا زيادة بنسبة  ٪1.0في عدد
«»S4مقارنة بسيناريو
السكان في السيناريو الرابع
ُ
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التوقعات
ّ
العمل المعتاد ،مما يؤدي إلى زيادة استهالك الكهرباء
تتم
المستخدمة في قطاع الصناعة بنسبة  .٪1.0بينما ُ
زيادة السعر في المتوسط بنسبة  ٪25.5في السيناريو
وينجم عن
الثالث «ُ »S3مقارنة بسيناريو العمل المعتاد،
ُ
ذلك انخفاض في استهالك الكهرباء المستخدمة في

قطاع الصناعة بنسبة تبلغ  ٪1.7بنسبة مئوية ُمختلفة
تمام ًا بين السيناريو الثالث « »S3وسيناريو سيناريو
يرتبط ارتفاع السعر بنسبة
العمل المعتاد .وبالتالي
ُ
انخفاض تبلغ  ٪1.0الستهالك الكهرباء المستخدمة في
قطاع الصناعة بنسبة .٪0.1

المستخدمة في قطاع الصناعة ( )ECIلسيناريو العمل المعتاد والسيناريوهين الثالث
الشكل  .7توقعات استهالك الكهرباء ُ
والرابع .)S3) ،S4
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التوقعات
ّ
المستخدمة في قطاع الصناعة ( )ECIالسيناريوهين األول والثاني ( )S1، S2وسيناريو
الشكل  .8توقعات استهالك الكهرباء ُ
العمل المعتاد.
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النتائج الرئيسية التي توصلنا إليها من توقعاتنا كما يلي:
المستخدمة في قطاع
يرتبط استهالك الكهرباء ُ
ُ
الصناعة بعالقة أحادية مع مجموعة السكان الذين
تتراوح أعمارهم بين ( 15و )64عاماً.
ُ
ال يتأثر استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
الصناعة تأثير ًا كبير ًا بالتغ ّير الذي يطرأ على اسعارها،
ويجب بغية تحقيق خفض االستهالك بنسبة  ٪1.0أن
تتم زيادة السعر بنسبة .٪10
أن التأثيرات العددية
ُت
وضح هاتين النتيجتين أعاله ّ
ُ
لألسعار والفئة العمرية للسكان على االستهالك
تظل على حالها
المقدر في قسم التحليل التجريبي
ُ
ُ
دون تغيير في التوقعات على الرغم من أن الدخل
عامل ذاتيا.
ُي ُ

2019

2018

2017

2016

ECI_BaU

فرق كبير بين ق ّيم استهالك الكهرباء
وجد ٌ
ال ُي ُ
المستخدمة في قطاع الصناعة في سيناريو العمل
المعتاد وتلك الق ّيم الموجودة في السيناريوهات
مكن تفسير ذلك بالنتيجتين السابقتين.
األخرى ،و ُي ُ
أو بمعنى آخر ،فإنه على الرغم من ارتفاع السعر
بنحو ملحوظ ( ٪100في السيناريو األول «»S1
ٍ
أن
ونسبة  ٪46في السيناريو الثالث « ،)»S3إال ّ
تأثيره على استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
فإن
الصناعة يكون
ضيئال للغاية .ومن ناحية أخرى ّ
ً
تأثير كبير على استهالك الكهرباء
للزيادة السكانية ٌ
أن تأثير النمو
المستخدمة في قطاع الصناعة  ،إال ّ
ضيال جداً،
السكاني في السيناريوهات يكون
ً
ويكون النمو األقصى بنسبة  ٪1.1في السيناريو
الرابع «.»S4
ولقد حاولنا ايجاد توقعات استهالك الكهرباء المستخدمة
في قطاع الصناعة بالنسبة للمملكة العربية السعودية

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ

33

التوقعات
ّ
استقا ًء من مصادر ودراسات ُأخرى لعقد ُمقارنة بينها
أن كل ما توصلنا إليه كان إجمالي
وبين توقعاتنا .غير ّ
توقعات استهالك الكهرباء حتى عام 2018م المأخوذة
من ُمؤشر موندي عبر كتاب حقائق العالم الخاص بوكالة
المخابرات المركزية ( )CIAللمملكة العربية السعودية
حيث كانت الق ّيم المتوقعة
(ُ .)Index Mundi, 2019
هي  272مليار كيلووات ساعي و 292.8مليار كيلووات
عامي 2017م و2018م على التوالي ،مع
ساعي في
ّ
أن استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
ُمالحظة ّ
قليال من نسبة  ٪17من إجمالي
الصناعة كان أعلى
ً
عامي 2013م
استهالك الكهرباء السعودية بين
ّ
فإن من المعقول أن نفترض
و2016م ( .)IEA 2018لذا ّ
أن هذه الحصة ستبقى على حالها دونما تغيير حتى

ألن هيكل الصناعة -بما فيها
عام 2018م وذلك نظر ًا ّ
التكنولوجيا ورأس المال وكفاءة استخدام الطاقة -ال
مكن أن تتغير تغييرا كبر ًا خالل عامين .ومن ثم قمنا
ُي ُ
بحساب استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
لعامي 2017م و2018م استقا ًء من المصدر
الصناعة
ّ
أعاله ،وكان االستهالك لهذين العامين بمعدل 4.0
مليون طن نفط مكافئ و 4.3مليون طن نفط مكافئ
المتوقعة الستهالك
على التوالي .ثم كانت قيمنا ُ
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة في سيناريو
لعامي 2017م و2018م هي  4.31مليون
العمل المعتاد
ّ
طن نفط مكافئ و 4.34مليون طن نفط مكافئ على
أن التوقعات المستقاة من المصادر
التوالي ،وقد تالحظ ّ
المختلفة تبدو ُمشابهة لبعضها البعض.
ُ
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الخالصة واآلراء السياسية
استكشفت العديد مِ ن الدراسات الجوانب الديموغرافية
الكلي للكهرباء ،ومع ذلك فإننا
لالستهالك السكني أو ُ
نعرف سوى أربع ( )4دراساتٍ فقط قامت ببحث هذا
ال
ُ
األمر بالنسبة الستهالك الكهرباء المستخدمة في
أن هذه الدراسات
قطاع الصناعة ،ومما
يؤسف له حق ًا ّ
ُ
للمتغيرات الديموغرافية التي
قدم األساس النظري ُ
لم ُت ُ
يرتبط
عمل
استخدمتها .ولقد دفعنا هذا إلى تطوير إطار ٍ
ُ
فيه استهالك الطاقة الصناعية بالعوامل الديموغرافية
واالقتصادية ،ومن ثم طبقنا هذا اإلطار على استهالك
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة في المملكة
محدودا للغاية
عددا
ً
العربية السعودية .كما أن هنالك ً
من الدراسات التي قامت بتحليل استهالك الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة في المملكة العربية
السعودية ،على الرغم من َأن هذا الموضوع قد استرعى
المتقدمة والنامية
الكثير من االهتمام في االقتصادات ُ
المحرك الرئيسي للتنمية االقتصادية
والصناعية
وسيظل ُ
ُ
السعودية ،رغم تجاهل الجوانب الديموغرافية له إلى حدٍ كبير.
ولتحقيق نتائج أكثر متانة فإننا استخدمنا اختباراتٍ ُمختلفة
المشترك باإلضافة إلى ُطرق تقدي ٍر
لجذر الوحدة والتكامل ُ
طويلة المدى ،كذلك استخدمنا اثنين من المواصفات
المستخدمة في
المختلفة لتقدير مرونة استهالك الكهرباء ُ
ُ
قطاع الصناعة على المدى الطويل.
وأخير ًا قمنا بوضع توقعات الطلب على الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة حتى عام 2025م وذلك
ُ
باستخدام افتراضاتٍ ُمختلفة للفئات العمرية للسكان
وارتفاع أسعار الطاقة في إطار نموذج التوازن العام.
ُيمكننا تلخيص استنتاجاتنا الرئيسية من الدراسة على
النحو التالي:
تأثيرات ذات
للمتغيرات الديموغرافية واالقتصادية
ٌ
ُ
المستخدمة
داللة إحصائية على استهالك الكهرباء ُ
تكون
في قطاع الصناعة على المدى الطويل ،بينما
ُ
أن
عالقات االستهالك الطويلة األجل ُمستقرة ،غير ّ
ألي اختالالت قصيرة المدى
عملية التصحيح الكاملة ّ
عام كامل.
تستغرق حوالي ٍ
ُ

تأثير أكبر على استهالك
للمتغيرات الديموغرافية ٌ
ُ
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة ُمقارنة
حيث تدور مرونة االستهالك
بالمتغيرات االقتصاديةُ ،
ُ
الطويل األمد للفئات العمرية للسكان حول الوحدة.
إن الستهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
ّ
المتغيرات االقتصادية،
الصناعة عالقة غير مرنة مع ُ
فمرونة االستهالك الطويل األمد لسعر الكهرباء
تكون حوالي  -0.1و )0.3( 0.2على التوالي.
والدخل
ُ
يتلخص المغزى الحقيقي للتوقعات الموضوعة حتى
ُ
أن استهالك الكهرباء المستخدمة
عام 2025م في ّ
المستقبل سيكون أكثر
في قطاع الصناعة في أن ُ
استجابة وتأثير ًا على النمو السكاني ُمقارنة بالزيادات
في األسعار.
المحركات
مِ ن المسلم به أن الصناعة كانت
وستظل أحد ُ
ُ
الرئيسية للنمو االقتصادي للمملكة العربية السعودية،
وبالتالي ينبغي أن ُيؤخذ استهالك الكهرباء إلى جانب
األشياء األخرى ذات الصلة في االعتبار في عملية
صانعي السياسات على وجه
ويجب على
ُصنع القرار.
ُ
ّ
أن إصالحات تسعير الطاقة
الخصوص التفكير في ّ
ضعف استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
س ُت
ُ
أن ذلك لن يكون بنسبة كبيرة .وبإمكان
الصناعة  ،إال ّ
صانعي السياسات من وجهة نظ ٍر ُمختلفة النظر في
ّ
إصالح أسعار الطاقة كوسيلة لزيادة الكفاءة في هذه
أن ارتفاع أسعار
الصناعة .وكذلك ّمن اآلثار األخرى ّ
بنحو كبير ،ولكنه قد
يضر بالصناعة
ٍ
الكهرباء لن ُ
مكن
ُيوفر إيراداتٍ إضافية للميزانية الحكومية التي ُي ُ
تعميمها الحق ًا على االقتصاد كنفقاتٍ حالية أو إنفاق
أن
أن صانعي السياسة قد يروا أيض ًا ّ
استثماري .بيد ّ
يستجيب تمام ًا للنمو السكاني ،مما يعني
االستهالك
ُ
أن الزيادة السكانية يجب أن تزيد من استهالك الكهرباء
تجدر اإلشارة إلى
المستخدمة في قطاع الصناعة .وأخير ًا ُ
أن حدوث أي تغييراتٍ أو تدخالتٍ في
أن أبحاثنا
تشير إلى ّ
ّ
ُ
السياسة سيستوعبها النظام في مدة عام تقريبا.
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ُ
 A.1المنشورات ذات الصلة باستهالك الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة
ُ
دول ُأخرى،
نعلم بوجود أربع ( )4دراساتٍ أصدرتها ٍ
أننا ُ
بينما ال ُتوجد دراسة واحدة للمملكة العربية السعودية
المستخدمة في
تناولت تقدير آثار استهالك الكهرباء ُ
المتغيرات االقتصادية والديمغرافية
قطاع الصناعة على ُ
مع ًا ،وقد قامت هذه الدراسات الثالث كذلك بالتحقق من
ركز
األخرى .غير أننا ُن ُ
استهالك الكهرباء في القطاعات ُ
في بحثنا هذا على القطاع الصناعي فقط لتلبية أغراضنا
البحثية .ومن ناحية أخرى قام الباحثين (Mount et al.
المتغيرات
 )(1973بالبحث في تأثير السكان إلى جانب ُ
األخرى بما فيها الدخل والسعر على استهالك الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة في الواليات المتحدة،
ُ
ولقد استخدم هؤالء الباحثون البيانات السنوية لعدد
( )47والية أمريكية خالل الفترة الزمنية 1947م-1970م
وقاموا بتقدير نماذج السالسل الزمنية ونماذج األفرقة،
كما استخدموا كذلك طريقة المربعات الدنيا السائدة
المتفاوتة
للمواصفات الزمنية ُ
المتغيرة ُ
وأساليب األدوات ُ
تأثير
والثابتة ،ولقد توصلت الدراسة إلى ّ
أن للسكان ٌ
المستخدمة
إيجابي إحصائي كبير على استهالك الكهرباء ُ
في قطاع الصناعة في الواليات المختلفة ،وكذلك على
المتوسط لجميع الواليات مع مرونة الوحدة
المستوى ُ
وضح
المستخدمة .كذلك ُت
ُ
بغض النظر عن الطريقة ُ
المتغيرات
هذه الدراسة أن الباحثين اعتبروا أنذ أهمية ُ
الديموغرافية في استهالك الكهرباء المستخدمة في
تعود إلى أوائل حقبة السبعينيات.
قطاع الصناعة
ُ
تستحق التقدير والثناء على
فإن هذه الدراسة
ُ
وبالتالي ّ
عالج التكامل أو التكامل المشترك أو
الرغم من أنها ال ُت ُ
االعتماد على المقطع العرضي وغيرها من قضايا جدول
ألن طرق االقتصاد
البيانات،
أمر مفهوم ّ
ونعتقد أن هذا ٌ
ُ
لمعالجة هذه القضايا إما لم يتم تطويرها
القياسي ُ
نطاق واسع في حقبة أوائل
ستخدم على
أو أنها لم ُت
ٍ
ُ
السبعينيات.
أن هنالك دراسة أخرى قام بها الباحثين (Burke and
كما ّ
حيث قامت هذه الدراسة كذلك
ُ ،)Abayasekara (2017

المستخدمة في قطاع
بتقدير آثار الطلب على الكهرباء ُ
حيث السعر والدخل والسكان في الواليات
الصناعة من ُ
تتألف من  48والية
المتحدة األمريكية في مجموعةٍ
ُ
وفي فترة زمنية أمتدت لثالثة عشر ( )13عام ًا (2003-
أن
2015م) .ولقد توصل الباحثين في هذه الدراسة إلى ّ
الكهرباء السكنية طويلة المدي هي بمعدل  0.86وأن
لها أهمية إحصائية بغض النظر عما إذا تمت دراسة نتائج
الفعال.
الفعال أو غير ّ
التقديرات ذات األثر ّ
أما الباحثين ( )Bilgili et al. (2012فإنهم يبحوث في
استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة في
تركيا وذلك باستخدام نماذج الشبكات العصبية الخطية
وغير الخطية واالصطناعية .ولقد نفذ الباحثون النمذجة
في الفترة التي أمتدت بين األعوام 1990-2007م
والتنبؤ للفترة التي تراوحت بين األعوام 2008-2015م،
أن السكان يعتبرون
وقد خلُ صت هذه الدراسة إلى ّ
المتغيرات المهمة في النمذجة والتنبؤ باستهالك
أحد ُ
فإن
المستخدمة في قطاع الصناعة  ،ومع ذلك ّ
الكهرباء ُ
هذه الدراسة لم تقدم أو ُتسجل معامل السكان أو أدرجت
خصائص التكامل والتكامل المشترك للبيانات في نموذج
الخطي أو أخذته بعين االعتبار.
االنحدار
ّ
فيتناول في دراسته تأثير
أما الباحث (Campbell (2018
ُ
التحضر على استهالك الكهرباء المستخدمة في قطاع
ّ
الصناعة إلى جانب السعر والدخل لدولة جامايكا خالل
وتناقش الدراسة
ُ
الفترة بين األعوام 1970-2014م،
المؤشرات الديموغرافية
الكيفية التي ُي ُ
مكن أن ُتؤثر بها ُ
التحضر على استهالك الكهرباء المستخدمة
مثل معدل
ّ
ستقل عن السعر والدخل.
بنحو ُم
في قطاع الصناعة
ٍ
ٍ
تدعم النتائج الناجمة عن
المناقشة
ُ
ُ
ونالحظ أن هذه ُ
تقديرات نموذج تأخر اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر
لمعدل
( )ARDLفي هذه المناقشة ألنها توصلت إلى ّ
أن ُ
هام من الناحية اإلحصائية على
تأثير إيجابي ّ
التحضر ٌ
المستخدمة في قطاع الصناعة
استهالك الكهرباء ُ
تتمثل أحد النتائج
على المديين الطويل والقصير .فيما
ُ
وضح
الرئيسية التي توصلت إليها هذه الدراسة في أنها ُت
ُ
المتغيرات الديموغرافية -مثل
بشكل تجريبي ّ
أن حذف ُ
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ُ
سبب تحيز ًا تصاعدي ًا في
ُمعدل السكان أو ُمعدل التحضرُ -ي
ُ
المستخدمة
المعامالت التقديرية للطلب على الكهرباء ُ
ُ
بالمتغيرات التفسيرية
في قطاع الصناعة فيما
ُ
يتعلق ُ
قر
ُ
األخرى ،ونقصد بذلك السعر واإليرادات .غير أننا ُن ُّ
عد من الدراسات القليلة التي تناولت
ّ
بأن هذه الدراسة ُت ُ
بالدراسة آثار التغيرات الديموغرافية على استهالك
أن
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة .كما
نعتقد ّ
ُ
أوال:
ُمعالجة النقطتين التاليتين
سيعتمد على الدراسةً ،
ُ
التحضر في ُمعادلة جانب
توفير أساس نظري إلدراج ُمعدل
ّ
التحضر
الطلب القياسية .ثانياًُ :مناقشة سبب تأثير ُمعدل
ّ
بدرجةٍ كبيرة للغاية على استهالك الكهرباء المستخدمة
أن ارتفاع ُمعدل
شير التقديرات إلى ّ
في قطاع الصناعة ( ُت ُ
التحضر بنسبة  ٪1.0س ُيؤدي إلى زيادة بنسبة  ٪17في
المستخدمة في قطاع الصناعة على
استهالك الكهرباء ُ
المدى الطويل.
المخصصة
كما ُن ُ
الحظ وجود العديد من الدراسات ُ
لدراسة الجوانب االقتصادية فقط الستهالك الكهرباء
المستخدمة في قطاع الصناعة في مختلف البلدان ،ونحن
نقوم في هذا القسم باستعراض هذه الدراسات نظر ًا
ال
ُ
ألنها ليست ذات أهمية ُمباشرة لبحثنا هذا ،ولقد تم إجراء
أوراق بحثية
دراسة استقصائية شاملة لهذه الدراسات في
ٍ
أخرى مثلBhattacharyya and Timilsina (2009) :
Wang and Mogi (2017), Hosoe and Akiyama
(2009), Fan and Hyndman (2011), Bilgili et al.
 2012و.)Suganthi and Samuel 2012
 A.2الدراسة االستقصائية للمنشورات حول استهالك
الكهرباء في المملكة العربية السعودية
ركزت ُمعظم الدراسات التي تناولت الكهرباء في
المملكة العربية السعودية على استهالك الكهرباء
السكني ،كما ركزت بصفةٍ أساسية على
لي أو
ّ
ّ
الك ّ
العوامل االقتصادية -الدخل والسعر -مع تجاهلها للعوامل
نستعرض في هذا
الديموغرافية .وعلى ضوء هذا ،فإننا
ُ
تقتصر فقط على استهالك
البحث الدراسات التي ال
ُ
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة ولكن أيض ًا على

تلك الدراسات التي تناولت استهالك الكهرباء السعودية
السكني والكلي وذلك باستخدام السالسل الزمنية،
ونأمل أن
المجمعة.
إضافة للبيانات الشاملة والبيانات
ّ
َّ
للمهتمين بدراسة
يعود هذا االستعراض الواسع بالفائدة ُ
ُ
استهالك الكهرباء في المملكة العربية السعودية.
نورد
ُي ُ
وثق الجدول ( )A1أدناه هذه الدراسات ،التي ُ
المالحظات التالية عليها:
ُ
 .1تناولت ثالث ( )3دراساتٍ فقط منها في بحثها
موضوع استهالك الكهرباء في المملكة العربية
أن هذا الموضوع بالغ األهمية
السعودية ،على الرغم من ّ
في منشورات نمذجة الكهرباء (راجع الدراسات الرائدة
المبكرة عن استهالك الصناعات للكهرباء التي أجراها
ُ
الباحثينBaxter and Rees [1968] and Ang(( :
 )][1988إضافة للدراسات التي تناولت استهالك
لمختلف البلدان ،مثل دراسات
الصناعات للكهرباء ُ
الباحثينJobert and Karanfil [2007], Jamil and( :
Ahmad [2010], Dilaver and Hunt [2011], Arisoy
and Ozturk [2014], Adeyemi and Hunt [2014],
Bernstein and Madlener [2015], Adom [2017]).
 ))Al-Sahlawi (1999ودراسة السالسل الزمنية .في
حين ُيقدم الباحثون اآلخرون (Eltony and Mohammad
 )(1993) and Liddle and Lundدراساتٍ عن األفرقة
فضال
المحددة.
ً
ولم ُيسجلوا نتائج التقدير السعودية ُ
عن ذلك فقد تناولت الدراسة األولى موضوع الدخل
التحضر
فقط ،بينما تناولت الدراسة الثالثة موضوع
ّ
فقط بوصفه ُمتغير ًا تفسيريا ،في حين تناولت الدراسة
الثانية السعر والدخل ولكن دون وجود ُمتغيراتٍ سكانية
أن الباحثين
في تحليالتها .وقد
يعتقد المرء تبع ًا لذلك ّ
ُ
(Al-Sahlawi (1999) and Liddle and Lund (2014
ألن الدخل
المتغير المحذوف ّ
ربما ُيعانون من مشكلة تحيز ٌ
ؤثر على استهالك
أو
ّ
التحضر ليسا العوامل الوحيدة التي ُت ُ
المناقشات النظرية في أبحاث  « �Lutke
الكهرباء (راجع ُ
والمناقشات التجريبية
ُ »]pohl [1982]; Triacca [1998
في أبحاث الباحثين (Odhiambo [2009]; Hasanov
 .)]et al. [2017عالوة على ذلك لم يتناول الباحثين
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الملحق األول (أ) استعراض المنشورات
ُ
(Al-Sahlawi (1999) nor Eltony and Mohammad
المستخدمة
 (1993الخصائص غير الثابتة للبيانات ُ
جادل بذلك
وبالتالي فإن النتائج قد
ُ
تكون مضللة ،كما ُي ُ
الباحث ( .)Al-Faris (2002وبصرف النظر عن النقائص
إال أننا ُنقدر هذه
الموجودة في هذه الدراسات الثالثّ ،
الدراسات ألنها الوحيدة التي القت الضوء على استهالك
الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة في المملكة
العربية السعودية.

وهي دراسة الباحثين ( )Atalla and Hunt (2016فإنها
غطت الفترة الزمنية حتى عام 2012م .وبعبارة أخرى
لم يتم استكشاف آخر خمس أو ست سنوات من
استهالك الكهرباء في المملكة العربية السعودية على
الرغم من أنها كانت فترة زمنية غنية جد ًا تضمنت إنهيار
سعر النفط وما تاله من كساد في النشاط االقتصادي
إضافة لإلصالحات التي تمت في أسعار الطاقة المحلية
المؤسسية.
والسياسة الضريبية والقضايا ُ

 .2تناولت ست ( )6دراساتٍ من أصل عشرين ( )20دراسة
المتغيرات الديموغرافية في تحليلها ،فيما كانت واحدة
ُ
فقط من هذه الدراسات وهي دراسة الباحثين (Atalla
 )and Hunt (2016دراسة للسالسل الزمنية.

 .4كانت العديد من هذه الدراسات هي دراسات شريحية
أجرتها أفرقة الخبراء أو دراساتٍ مقطعية ُمستعرضة كانت
فيها المملكة العربية السعودية واحدة من العديد من
البلدان وليست محور التركيز الرئيسي لهذه الدراسات،
فإن استهالك الكهرباء لم يكن بمثابة
إضافة إلى ذلك ّ
الهدف البحثي لستة ( )6دراسات من أصل تسعة ()9
من دراسات الشريحة ،ولقد استخدمتها هذه الدراسات
بوصفها مراجع إلجراء اختبار غرانجر للسببية.

المثير للدهشة حسبما ُيمكننا أن نرى من
 .3غير ّ
أن مِ ن ُ
المدرجة في الجدول
دراستنا االستقصائية للمنشورات ُ
وجود ست ( )6دراساتٍ فقط من أصل عشرين ()20
دراسة كانت أبحاثا للسالسل الزمنية .باإلضافة إلى
فإن ثالث ( )3دراساتٍ من أصل ستة ( )6تعاني من
ذلك ّ
تقديرات ناقصة ولم تأخذ في االعتبار الخصائص غير
المستخدمة في تحليالتها ،أما الدراسات
الثابتة للبيانات ُ
التي أجراها الباحثين (Matar and Anwer (2017) and
 )Matar (2017فقد تناولت إجراء عمليات ُمحاكاة ولم
بالمحددات.
تقدر مرونة استهالك الكهرباء فيما يتعلق ُ
ّ
فإن أحدث دراسة من هذه الدراسات
وفضال على ذلك ّ
ً

أن هناك حاجة ماسة
وال يسعنا القول في الختام سوى ّ
وملحة إلجراء دراسات السالسل الزمنية الستهالك
المستخدمة في قطاع الصناعة التي تتناول
الكهرباء ُ
العوامل االقتصادية والديموغرافية ،ونعتقد في هذا
يسد فجوة في المنشورات الحالية
الصدد أن بحثنا هذا
ُ
المستخدمة في قطاع
الخاصة باستهالك الكهرباء ُ
الصناعة.
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الملحق األول (أ) استعراض المنشورات
ُ
اسم الدراسة

متغير
الكهرباء
المستخدم
ُ

Al-Sahlawi
)(1990

إجمالي
استهالك
الكهرباء وذروة
استهالك
الكهرباء
1975االستهالك
1989م
السكني
والتجاري
والصناعي
للكهرباء

Eltony and
Mohammad
)(1993

 )Burney (1995استهالك
الكهرباء
المعتاد للفرد
الواحد

الفترة

البلدان

نوع
البيانات

الطريقة

19701985م

المملكة
العربية
السعودية

T

طريقة المربعات
الدنيا السائدة

دول مجلس
التعاون
الخليجي
ُمتضمنة
المملكة
العربية
السعودية
تضم93
ُ
دولة بما فيها
المملكة
العربية
السعودية
المملكة
العربية
السعودية

P

طريقة المربعات 0.89
الدنيا السائدة

-0.20

C

ُمعامل عشوائي 0.621

P

طريقة المربعات  0.09إلى
الدنيا السائدة0.49 ،
مجموعة
المتغيرات
العشوائية
المقطعية
العرضية
المترابطة
ُ
والذاتية االرتداد،
النموذج
المقطعي
العرضي
المترابط
ُ
الذاتي االرتداد،
، FE، RE
مقدار الجوازية
العظمى
طريقة المربعات
الدنيا السائدة 0.66

المعامالت الواردة الخاصة
مستوى
معرفة القراءة بالمملكة العربية السعودية.
والكتابة،
التحضر2
()0.013
تم أخذ المناطق الوسطي
 -0.14إلى التحضر1
والغربية والشرقية والجنوبية
( 0.93إلى
0.01
)1.30

1990م

)Diabi (1998

استهالك
الكهرباء
المعتاد
ُ
لمناطق
المملكة
العربية
السعودية

19801992م

Al-Sahlawi
)(1999

االستهالك
الصناعي
والسكني
للكهرباء
ومتوسط
استهالك
الكهرباء
استهالك
الكهرباء
المعتاد

Al-Faris
)(2002

19751996م

المملكة
العربية
السعودية

T

19701997م

دول مجلس
التعاون
الخليجي بما
فيها المملكة
العربية
السعودية

T

نموذج تصحيح
الخطأ الموجه

مرونة دخل مرونة سعر المؤشر
الديموغرافي
المدي
المدي
المستخدم
الطويل
الطويل
ُ
*1.21

1.65

-

ال شيء

ال شيء

مالحظات

لم يتم ذكر ُمتغير السعر
ومعامالته.
ُ

المعامالت الواردة الخاصة
ُ
بدول مجلس التعاون
الخليجي.

-

ال شيء

لم يتم استخدام ُمتغير
السعر.

-1.24

ال شيء

المعامالت الواردة الخاصة
بالمملكة العربية السعودية
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الملحق األول (أ) استعراض المنشورات
ُ
اسم الدراسة

متغير
الكهرباء
المستخدم
ُ

)Squally (2007

 1980منظمة الدول Tاستهالك
المصدرة
2003م
الكهرباء
ُ
للنفط بما
المعتاد للفرد
فيها المملكة
الواحد
العربية
السعودية
المعامل الخاص بالمملكة
ال شيء
طريقة المربعات -3.07
P
 1974الشرقاستهالك
العربية السعودية.
الدنيا السائدة
2002م األوسط
الكهرباء
المعدلة بالكامل
متضمن ًا
المعتاد للفرد
المملكة
الواحد
العربية
السعودية
الكمي ،إال أنه تمت ُمناقشة النقاط المفيدة التالية خالل الفترة الزمنية 1962-2007م :توليد الكهرباء واالستهالك
رغم أنه لم يتم إجراء التحليل ّ
القطاعي ُمتضمن ًا االستهالك الصناعي للكهرباء واألسعار وكفاءة الطاقة ونظام التعريفات الجمركية واإلعانات وسياسة الحكومة.
تم إجراء اختبار غارنجر
التحضر
نموذج تصحيح -
P
 1971يوجد عدداستهالك
السببي فقط بين التحضر
الخطأ
2009م  105دولة
الكهرباء
ومتغيرات استهالك
متضمنة
المعتاد
ُ
الكهرباء
المملكة
واالستهالك
العربية
الصناعي
السعودية
والسكني
للكهرباء
 1971توجداستهالك
وجدنا بالنسبة للبلدان
التحضر
نموذج تصحيح -
P
2011م  79دولة
الكهرباء
غير األعضاء في منظمة
الخطأ
متضمنة
المعتاد للفرد
التعاون والتنمية في
المملكة
الواحد
الميدان االقتصادي المدرجة
العربية
فيها المملكة العربية
السعودية
أن إجمالي الناتج
السعوديةّ ،
والتحضر وفقا
المحلي للفرد
ّ
الختبار غارنجر يتسببان في
استهالك الكهرباء المعتاد
للفرد الواحد.
استهالك
 1980توجد160P
وجدنا بالنسبة للبلدان غير
التحضر
نموذج تصحيح -
الكهرباء
الخطأ الموجه
2010م دولة متضمنة
األعضاء في منظمة التعاون
المعتاد للفرد
المملكة
ونموذج االرتداد
والتنمية في الميدان
الواحد
العربية
الذاتي
االقتصادي المدرجة فيها
السعودية
المملكة العربية السعودية
أن إجمالي الناتج المحلي
ّ ،
للفرد والتحضر وفق ًا
الختبار غارنجر يتسببان في
استهالك الكهرباء المعتاد
للفرد الواحد على المدى
الطويل.
 1980دول مجلساستهالك
وجدنا بالنسبة للشريحة
نموذج تصحيح -
P
2012م التعاون
الكهرباء
أن نصيب الفرد من
الخطأ الموجه
بأكملها ّ
المعتاد للفرد
الخليجي بما
إجمالي الناتج المحلي وفق ًا
الواحد
فيها المملكة
الختبار غارنجر يتسبب في
العربية
استهالك الكهرباء المعتاد
السعودية
للفرد الواحد

Narayan, and
)Smyth (2009

)Jun (2013
Liddle and
)Lund (2014

Mohammadi
and Amin
)(2015

Karanfil and Li
)(2015

Salahuddin et
)al. (2015

الفترة

البلدان

نوع
البيانات

الطريقة

اختبار حدود
اإلنحدار الذاتي
المتأخر

مرونة دخل مرونة سعر المؤشر
الديموغرافي
المدي
المدي
المستخدم
الطويل
الطويل
ُ
-

-

ال شيء

مالحظات

تم استخدام الناتج المحلي
اإلجمالي فقط ،ولكن لم
يتم إيراد معامالته
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الملحق األول (أ) استعراض المنشورات
ُ
اسم الدراسة

متغير
الكهرباء
المستخدم
ُ

الفترة

البلدان

نوع
البيانات

الطريقة

Atalla and
)Hunt (2016

استهالك
الكهرباء
المعتاد

19852012م

Alabbas and
Nyangon
)(2016

استهالك
الكهرباء
المعتاد
الشهري
واالستهالك
السكني
والمناطقي
للكهرباء
االستهالك
السكني
للكهرباء

19922010م

دول مجلس
التعاون
الخليجي
متضمنة
المملكة
العربية
السعودية
المملكة
العربية
السعودية

T

نموذج
السالسل
الزمنية الهيكلية

مرونة دخل مرونة سعر المؤشر
الديموغرافي
المدي
المدي
المستخدم
الطويل
الطويل
ُ
-0.16

السكان
()0.80

المعامالت الواردة الخاصة
بالمملكة العربية السعودية

T

طريقة المربعات -
الدنيا السائدة

-

ال شيء

نموذج التنبؤات القائمة
على الطقس في المملكة
العربية السعودية

2012م

المملكة
العربية
السعودية

C

-

-

-

-

)Matar (2017

االستهالك
السكني
للكهرباء

2011م

المملكة
العربية
السعودية

C

نموذج التحسين -
القائم على
التوازن الجزئي

-

ال شيء

Antonakakis
)et al. (2017

استهالك
الكهرباء
المعتاد للفرد
الواحد

19972014م

المصدرة P
الدول ُ
للنفط بما
فيها السعودية

-

-

ال شيء

االستهالك
السكني
للكهرباء

2015م

C

نموذج التحسين -
القائم على
التوازن الجزئي

-

ال شيء

ً
تحليل للمسح
كان هذا
استنادا إلى استهالك
ً
الكهرباء السكنية في
المنطقة الشرقية ،ولم يتم
إجراء أي تقديرات.
اعتمدت عمليات المحاكاة
على نموذج التحسين
القائم على التوازن الجزئي
باستخدام التغييرات
في أسعار الكهرباء لعام
2011م.
تب ّين بالنسبة للشريحة
أن التوظيف
بأكملهاّ ،
له عالقة سببية قصيرة
المدى باالستهالك المنزلي
للكهرباء
المحاكاة باستخدام
عمليات ُ
نموذج التحسين القائم على
التوازن الجزئي وباستعمال
التغييرات في أسعار
الكهرباء لعام 2015م.

Alrashed and
)Asif (2014

Matar and
)Anwer (2017

المملكة
العربية
السعودية

نموذج تصحيح
الخطأ

0.48

مالحظات

* قام المؤلف بحسابها باستخدام المعلمات المقدمة في دراسة معينة ،فيما تم تعريف متغيرات التحضر ( 1و )2على أنها عدد الهواتف العاملة في منطقة معينة
وحصة األشخاص الذين يعيشون في المناطق الحضرية على التوالي.
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الملحق الثاني (ب) :منهجية االقتصاد
ُ
القياسي
 .B.1اختبارات جذر الوحدة:
ومتغيرات
نظر ًا ّ
لمتغيرات االقتصادية والديموغرافية ُ
ألن ُ
فإن
الطاقة ال تكون ثابتة في العادة بمرور الوقت ،بالتالي ّ
يعد أمر ًا بالغ األهمية
اختبار خصائص تكامل المتغيرات ُ
قبل تقدير العالقة بينها ،ولقد ذكرت العديد من الدراسات
التجريبية عدم وجود حاجة للتحقق من ترتيب تكامل
المتغيرات إذا تم تطبيق طريقة اختبار حدود اإلنحدار
ُ
الذاتي المتأخر .ورغم ذلك فإنه ينبغي عدم تجاهل
نقطتين رئيسيتين هنا ،هما( :أ) يجب على األقل التحقق
المتغير التابع ،ألنه إذا كان {})I(0
من ترتيب تكامل ُ
المشترك وتقدير
ُمتغيرا ،عليه ّ
فإن إجراء اختبارات التكامل ُ
العالقات طويلة المدى ُيصبح أمر ًا غير ذي معنى( .ب) إذا
تتضمن
كانت طريقة اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر
ّ
المتغير { ،})I(2فقد تكون نتائجه ُمضللة ،وبالتالي فإننا
ُ
نستخدم اختبارين من اختبارات جذر الوحدة التقليدية
ُ
الم ّوسع (Dickey and
ونعني بذلك اختبار ديكي وفولر ُ
 )Fuller 1981واختبار فيليبس-بيرون (Philips and
 )Perron 1988ألغراض تحقيق الصالبة .وبغية تحقيق
نستخدم كذلك اختبارات جذر
المزيد من الصالبة فإننا
ُ
المحتمل
الوحدة مع االنقطاعات الهيكلية ،ذلك ّ
ألن من ُ
وجود انقطاعات هيكيلية لبياناتنا الخاصة باالستهالك
وضح
والدخل في مسارات التطوير الخاصة بها كما هو ُم
ٌ
نستخدم اختبار
في قسم البيانات أعاله .كما أننا
ُ
الم ّوسع باالنقطاعات الهيكلية ()ADFBP
ديكي وفولر ُ
الذي طوره ُك ٌل من (Perron (1989), Perron and
Vogelsang (1992a, 1992b), and Vogelsang and
 )Perron (1998) Perron (1989لهذا الغرض .غير أنه
ينبغي ُمالحظة أن ميزة االنقطاعات الهيكلية ()ADFBP
مكن استخدامها بغض النظر عما إذا كان
تتمثل في أنه ُي ُ
ُ
تم بسالسة )2( ،هل هي
االنقطاع ( )1قد حدث فجأةٍ أو ّ
المستوى أو في كليهما )3( ،هل
في ذات االتجاه أو ُ
التاريخ معروف أو مجهول .وقد قدم الباحثين( (�Gujara
ti and Porter (2009), Enders (2015) Stock and
 )Watson (1993), and Dolado et al. (1990تفاصيل

عن اختبار ديكي وفولر الموسع ( )ADFو اختبار فليبس-
أن الباحثين (Perron (2006),
بيرون ( ،)PPبينما نجد ّ
Zivot and Andrews (1992), and Banerjee et al.
 )(1992قد ناقشوا اختبار جذر الوحدة مع االنقطاعات
الهيكلية.
المشترك:
 .B.2طرق التكامل ُ
المتغيرات االقتصادية
الجدير بالذكر أننا حللنا آثار ُ
المستخدمة في
والديمغرافية على استهالك الكهرباء ُ
قطاع الصناعة باستخدام إطار نمذجة التكامل وتصحيح
تتمثل
حيث ّأن الميزة األساسية لهذا اإلطار
األخطاءُ ،
ُ
مكن أن يكشف عن ثالثة أنواع من المعلومات
في أنه ُي ُ
المفيدة لوضع السياسات ،هي :العالقات طويلة المدى
ُ
المتغيرات ،وسرعة التقارب
والديناميات قصيرة المدى بين ُ
من الديناميات قصيرة المدى إلى مستوى التوازن على
ونستخدم كذلك
المدى الطويل (راجع .)]Enders [2015
ُ
اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر كطريقةٍ رئيسية
المشترك وتقدير العالقة طويلة األجل
الختبار التكامل ُ
ويكمن السبب الرئيسي الستخدام طريقة
بين ُمتغيراتنا.
ُ
يتفوق على
اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر في أنه
ُ
نظرائه وأنه ُيولد نتائج أكثر اتساق ًا في العينات الصغيرة
كما هو الحال في بحثنا هذا .وهذه الطريقة معروفة جيد ًا
نطاق واسع غير أننا ال نصفها في بحثنا
ستخدم على
و ُت
ٍ
ُ
المهتمين الرجوع إلى
هذا على هذا النحو .وبإمكان القراء ُ
بحث (Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al.
 .)2001). (2001ولتحقيق نتائج أكثر قوة لخصائص
نستخدم أيض ًا طريقة
لمتغيراتنا فإننا
ُ
المشترك ُ
التكامل ُ
جوهانسن (( Johansenوطريقة اختبار انجل-غرانجر
المربعات
( )Engle-Grangerباالستناد إلى تقديرات طريقة ُ
المعدلة بالكامل ( ،)FMOLSإلى جانب اختبار
الدنيا السائدة ُ
حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر ( .)ARDLومن المعروف على
نطاق واسع أن طريقة اختبار انجل-غرانجر (Engle and
ٍ
 )Granger 1987لها بعض العيوب ُمقارنة بطرائق اختبار
جوهانسن وطريقة اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر
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الملحق الثاني (ب) :منهجية االقتصاد القياسي
ُ
نستخدم
(( )ARDLراجع  .)]Enders [2015ومع ذلك فإننا
ُ
المشترك في هذا البحث لسببين :لفحص
طريقة التكامل ُ
الصالبة وألنها استخدمت في العديد من دراسات الطلب
على الكهرباء أو الطاقة .أما السبب الرئيسي الختيار طريقة
فيتمثل
األخرى
المشترك ُ
ُ
جوهانسن من بين ُطرق التكامل ُ
فيما يلي :على النحو الذي تمت ُمناقشته في بحث (Enders
 )(2015) and Johansen (1988إذا كان عدد المتغيرات ()k
مكن أن يكون
ُمضمن ًا في تحليل التكامل المشترك ،عليه ُي ُ
المشتركة
حد أقصى ُمحتمل ( )k-1لعدد العالقات ُ
هناك ّ
فإن إندرس وجوهانسن قد ذكرا
بينهما.
فضال عن ذلك ّ
ً
مكن الختبار جوهانسن للتكامل المشترك
أيض ًا أ ّنه ُي ُ
وحده أن يكشف عن وجود أكثر من عالقة تكامل ُمشتركة
المناقشة بالنسبة
المترتبة على هذه ُ
واحدة .غير ّأن اآلثار ُ
لنا هي ّأن باالمكان وجود أكثر من عالقة ُمشتركة واحدة
المتغيرات التي تم بحثها في
بين ُمتغيراتنا ،وذلك ّ
ألن عدد ُ
تفترض طريقة اختبار
يزيد على اثنتين .فيما
ُ
المعادالت أعاله ُ
ُ
حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر وجود عالقة تكامل مشتركة
المعينة بشكل افتراضي .إذا
المتغيرات ُ
واحدة فقط بين ُ
فيجب
كان عدد عالقات التكامل المشتركة أكثر من واحدة،
ُ
أي مشاكل
أن يتم اخذها في الحسبان من أجل استبعاد ّ
مكن االطالع على وصف لطريقة جوهانسن في
ُمحتملة .و ُي ُ
بحث( (�Juselius (2006), Johansen (1988) and Johan
.sen and Juselius (1990, 1992) and Enders (2015
بغية تحقيق المزيد من الصالبة كما ذكرنا آنف ًا فإننا
نستخدم أيض ًا طريقة المربعات الدنيا السائدة المعدلة
ُ
المشترك وتقدير عالقة
بالكاملة الختبار التكامل ُ
نستخدم ديناميكية
ونحن ال
المتغيرات،
ُ
ُ
المستوى بين ُ
المربعات الدنيا السائدة ( )DOLSوهي أداة تقدير
طريقة ُ
تتفوق على طريقة المربعات الدنيا السائدة
ديناميكية قد
ُ
المعدلة بالكاملة ( )FMOLSالتي هي عبارة عن أداة تقدير
ثابتة ولكنها قد تؤدي أيض ًا إلى اإلفراط في التمثيل
ويكمن
الوسيطي كما ناقشه الباحث (.)Utkulu (2012
ُ
السبب في اختبار طريقة المربعات الدنيا السائدة المعدلة
قدر ديناميكي
بالكاملة ( )FMOLSفي ّ
أن لدينا بالفعل ُم ِّ
واختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر التي تتفوق على
طريقة المربعات الدنيا السائدة .وبالتالي فإننا نستخدم

اختبار طريقة المربعات الدنيا السائدة المعدلة بالكاملة
إلى جانب اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر لمعرفة
مدى تشابه أو اختالف نتائج التقدير عن األساليب
أن (Hasanov et
الثابتة والديناميكية.
ونشير هنا إلى ّ
ُ
المقارنة ،وبإمكان القراء
 al. (2016aعقدوا نفس نوع ُ
المهتمون باختبار طريقة المربعات الدنيا السائدة المعدلة
بالكامل مراجعة بحث ()Phillips and Hansen (1990
.and Phillips and Loretan (1991
 B.2.1تصحيحات تح ّيز العينة الصغيرة في اختبار
المشترك:
التكامل ُ
لضمان أن تكون استدالالتنا متينة بشأن خصائص التكامل
نستخدم تصحيح ًا صغير ًا لتحيز
للمتغيرات ،فإننا
ُ
المشترك ُ
ُ
المتأخر وطريقة
العينة في اختبار حدود اإلنحدار الذاتي ُ
شير طريقة جوهانسن -إحصائيات التتبع
جوهانسن ،وقد ُت ُ
ومعامل التحول الخطي القصوى -في بعض األحيان إلى
تربط بين
وجود أكثر من عالقة تكامل مشترك واحدة ُ
فإن عدد عالقات التكامل المشترك
المتغيرات ،ومع ذلك ّ
ُ
تكاد تنعدم بعد تطبيق طريقة
أو
واحدة
عالقةٍ
إلى
يتناقص
ُ
ُ
يكون هذا صحيح ًا
تصحيح تح ّيز العينة الصغيرة ،وربما
ُ
بصفةٍ خاصة عندما يكون حجم العينة صغير ًا ويكون حجم
المتغيرات المعنية) كما تمت مناقشته
النظام كبير ًا (عدد ُ
في بحث (Reinsel and Ahn (1992), Reimers (1992),
 .)and Cheung and Lai (1993وينطبق نفس هذا الحال
بالنسبة الختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر :و ُيمك ُنه
أن يوحي بوجود عالقة تكامل مشترك واحدة قبل تصحيح
العينة الصغيرة وانعدامها بعد تطبيقها .ومن دون تطرقنا
ومناقشة أساليب التصحيح فإننا قد الحظنا أنه
لوصف ُ
نستخدم
وفي إطار اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر فإننا
ُ
ق ّيم نارايان الحرجة ( )Narayan (2005إلى جانب ق ّيم
بيسران وآخرون الحرجة ( )Pesaran et al. (2001الحرجة،
بينما استخدمنا في إطار جوهانسن التعديل على ق ّيم
العينات في ق ّيم إحصائيات التتبع ومعامل التحول الخطي
القصوى (نماذج إحصائيات الق ّيمة القصوى والتتبع) التي
اقترحها الباحثين (Reinsel and Ahn 1992) and Reimers
.(1992
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الملحق الثالث (ج) :نتائج تحليل االقتصاد
القياسي
أوال نتائج اختبارات جذر الوحدة والتحليل
يتناول هذا القسم ً
الرئيسي ومن ثم ُيوثق نتائج اختبارات شدة الصالبة.
 .C.1نتائج اختبار جذر الوحدة
وضح الجدول رقم ( )C1أدناه نتائج اختبارات ديكي وفولر
ُي
ُ
الموسع ( )ADFواختبارات جذر وحدة فيليبس-بيرون.
ووفق ًا لنتائج اختبار ديكي وفولر الموسع ( )ADFواختبار
فإن استهالك الصناعة للكهرباء وتكلفة
فيليبس-بيرونّ ،
فإن
رأس المال ُتعتبران ُمتغيراتٍ ثابتة االتجاه ،ومع ذلك ّ
للمتغيرات في الشكل رقم ( )2لم
الرسم التوضيحي ُ
ُيشير إلى وجود عملية ثابتة االتجاه ،ومن الواضح وفق ًا

أن استهالك الصناعة للكهرباء له انقطاع
للرسوم البيانية ّ
أن لتكلفة رأس
منذ عام 2007م ،كما ّ
في اتجاه تطويره ُ
أن
المال
المحتمل غالب ًا ّ
انقطاع في مساره الزمني .ومن ُ
ٌ
هذه االنقطاعات تسببت في أن تؤدي باختبارات ديكي
تتناقض
وفولر الموسع وفيليبس-بيرون إلى توليد نتائج
ُ
أن مِ ن المعروف تمام ًا
تمام ًا مع الرسم التوضيحي .كما ّ
في حاالت االنقطاع الهيكلي أن تكون اختبارات جذر
الوحدة التقليدية -مثل اختبارات ديكي وفولر الموسع
سفر عن نتائج
وفيليبس-بيرون -ضعيفة للغاية وقد ُت ُ
المناقشات في بحث (]Perron [1989
ُمضللة (راجع ُ
ألن استهالك الكهرباء
 .)]and Hansen [2001ونظر ًا ّ
المستخدمة في قطاع الصناعة هو محور اهتمامنا في
هذا البحث ،فإننا سنتاول بالدراسة خصائصه العشوائية

الجدول رقم ( :)C1نتائج اختبارات جذر الوحدة.
المتغير
ُ

الموسع
اختبار ديكي وفولر ُ
قيمة االختبار C
eci
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yi
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x
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ΔCC

ُمالحظات :يشير اختبار ديكي وفولر الموسع واختبار فيليبس-بيرون إلى اختبارات ديكي وفولر الموسع واختبار فيليبس-بيرون على التوالي .حيث تم تعيين الحد األقصى
المتمثلة في الحصول على
شير (* و** و***) إلى رفض فرضيات العدم ُ
وتم تحديد ترتيب التأخير األمثل ( )kاستناد ًا إلى معيار شوارتز ،فيما ُت ُ
لترتيب التأخير إلى ثالثة (ُ )3
جذر الوحدة عند حد الداللة ( 1٪و 5٪و )10٪على التوالي .أما الق ّيم الحرجة لالختبارات فإنها مأخوذة من ماكينون ( )MacKinnon (1996بينما شملت فترة التقدير الفترة
أن معادلة اختبار الجذر النهائي للوحدة ُيمك ُنها أن
الزمنية 1984م-2016م ،غير أنه ال يوجد شيء يعني عدم وجود اعتراض أو اتجاه ُمدرج في معادلة االختبار .مع ُمالحظة ّ
المقابل في ُمعادلة اختبار جذر الوحدة النهائية.
تشمل واحدة من هذه الثالثة :التقاطع ( ، )Cالتقاطع واالتجاه ( )tأو عدمهما.
ويشير حرف  xإلى أنه تم تحديد الخيار ُ
ُ
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الملحق الثالث (ج) :نتائج تحليل االقتصاد القياسي
بالتفصيل على النحو الوارد أدناه ،وسنستخدم تحقيق ًا
لهذه الغاية اختبارات جذر الوحدة باستخدام انقطاعات
هيكلية قام بتطوريها الباحثين Perron (1989) Perron
and Vogelsang (1992a, 1992b), and Vogelsang
 and Perron (1998مثل اختبار شدة الصالبة.

بينما تبلغ مقادير الق ّيم الحرجة ( 5.72-و 5.18-و)489-
ينتج
عند حدود الداللة ( ٪10و ٪5و .)٪1بالنسبة لـ(ُ )ΔCC
االختبار إحصائية عينة قيمتها ( ،)9.16-في حين تكون
القيم الحرجة ( 4.95و 4.44-و ،)4.19-كذلك يمكننا أن
نستنتج أن تكلفة رأس المال هي عملية .)I(1

كذلك قمنا بتضمين االتجاه واالعتراض والسماح
باالنقطاع في االتجاه وتحديد ثالثة تأخيرات كحدٍ أقصى
في ُمعادلة االختبار ،عالوة على ذلك فإننا سنختار معيار
وسنحدد
معلومات شوارتز لإلشارة إلى التأخر األمثل
ُ
انقطاع ُمضافة ،و ُتولد هذه
أخير ًا عام 2007م كنقطة
ٍ
االختبارات إحصائية عينة قدرها ( ،)-2.49في حين تكون
الق ّيم الحرجة ( 3.59-و 3.87-و )4.47-عند مستويات
حدود الداللة  ٪10و ٪5و ٪1على التوالي .وبعبارة أخرى،
مكن رفض فرضية العدم الستهالك الصناعات
ال ُي ُ
للكهرباء التي لها جذر وحدة ذا انقطاع هيكلي في عام
ناقش
المتغير غير ثابت .فيما ُي ُ
2007م ،ويعني هذا أن ُ
 (Juselius (2006), Hendry and Juseliusالباحثين
المتغير (2001
زاعمين أنه إذا حدث انقطاع في اتجاه ُ
تحو ٌل في الفارق األول منه.
فينبغي أن يكون هنالك ّ
أن
تحول ُمستوى ابتدا ًء منذ عام ) (Δeciويعني هذا ّ
لها ّ
أن نستخدم مجدد ًا اختبار جذر الوحدة
2007م ويجب علينا ّ
بدال من اختبار جذر الوحدة التقليدية.
مع نقطة انقطاع ً
ووفق ًا لذلك فإننا ُندرج تقاطع ًا في ُمعادلة االختبار
بانقطاع فيه ونحدد تأخيرين كحدٍ أقصى مع معيار
ونسمح
ُ
ٍ
معلومات شوارتز .وأخير ًا اعتبرنا عام 2007م بوصفه
عام البداية للنظام الجديد .أما إحصائية اختبار العينة
اآلن فهي ( )5.63-أكبر من جميع الق ّيم الحرجة عند حدود
شير هذا إلى
الداللة ( ٪10و ٪5و )٪1على التوالي .و ُي ُ
أن
تحول المستوى ،وبالتالي ّ ((Δeci
هي عملية ثابتة مع ّ
نستنتج أن استهالك الصناعات للكهرباء غير ثابت
فإننا
ُ
المتغير
في ُمستواه وأن الفرق األول منه ثابت ،بمعني ّ
أن ُ
 I(1).يتبع عملية

األخرى،
المتغيرات ُ
أما فيما يتعلق بترتيب تكامل ُ
مكن استنتاج أنها تتبع أيض ًا عمليات ( I(1استناد ًا
ف ُي ُ
إلى نتائج اختبار ديكي وفولر الموسع واختبار فيلبس-
فإن نتائج
بيرون الموضح في الجدول ،أو بعبارات دقيقة ّ
مكن
شير بقوة إلى أنه ال ُي ُ
اختبار ديكي وفولر الموسع ُت ُ
لمستوى المتغيرات
ُ
رفض فرضية العدم لجذر الوحدة ُ
مكن رفضها لالختالف األول منها،
على الرغم من أنه ُي ُ
مكن بالنسبة إلى ( )yiوحدها ،ويمكن رفض فرضية
و ُي ُ
العدم عند مستوى األهمية البالغ  %10لصالح ثبات
شير نتيجة اختبار فيليبس-بيرون لـ
االتجاه .ورغم ذلك ُت ُ
فإن الرسم
 yiإلى أنها عملية جذر وحدة .وعالوة على ذلك ّ
التوضيحي في الشكل رقم ( )1ال ُيظهر نمط اتجاه حتمي
أن المخطط الجانبي لزمن المتغير يحتوي على
حيث ّ
«الصعود» و»الهبوط» منسوبين إلى االتجاه العشوائي.
مكن ُمالحظة حدوث انقطاع واضح في المخطط
كما ُي ُ
منذ عام 1992م ،كما تمت ُمناقشته في
الزمني لـُ yi
قسم البيانات .وبغية تحقيق استنتاجاتٍ قوية فقد قمنا
بتطبيق اختبار جذر الوحدة بانقطاع هيكلي فى ((.yi
وتعد هذه
ونجم عن االختبار قيمة عينة قدرها ()3.41-
ُ
أن
شير بوضوح إلى ّ
أقل من الق ّيم الحرجة التي ُت ُ
القيمة ّ
المتغير يتبع عملية جذر الوحدة باالنقطاع الهيكلي ،غير
سجل نتائج مفصلة من االختبار في هذا البحث
أننا لم ُن
ُ
ولكنها متوفرة عند الطلب.

كما أننا طبقنا اختبارات جذر الوحدة بانقطاعات هيكلية
على بيانات تكلفة رأس المال بنفس حدود الداللة كما
نجد إحصاء العينة بقيمة ()4.81-
هو ُم
وضح أعاله ،كما ُ
ٌ

المتغيرات غير ثابتة عند
وبالتالي فإننا
نستنتج أن جميع ُ
ُ
ُمستوياتها وأن أشكال الفرق األولى منها ثابتة.
 .C.2نتائج التحليل الرئيسي
المتغيرات
تيح لنا استنتاجنا فيما
ُ
يتعلق بترتيب تكامل ُ
ُي ُ
إجراء تقديرات اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر.

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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الجدول رقم ( .)C2تقدير ونتائج اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر.
المعادلة

)(9

)(10

المحددة
المواصفات ُ

اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر ()2,0,2,0,0

اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر ()2,0,2,0,0

نتائج اختبارات االرتباط التسلسلي والتوصيف الخاطئ والتكامل المشترك
)FSC (2

)FARCH (2

FHETR
JBN

FFF
FW

3.12

0.07

3.11

0.07

2.30

0.12

2.27

0.12

0.42

0.91

0.44

0.90

1.23

0.54

1.25

0.54

0.20

1.77

1.73
*15.51A

0.20

*15.52A

تقدير المرونة على المدى الطويل وتقدير المدى الطويل وسرعة معامالت التعديل
المعامل

االحتمالية (األرجحية)

المنحدر

المعامل

االحتمالية (األرجحية)

0.08
0.05

epi

-0.09

0.08

-0.09

yi

0.21

0.04

0.20

0.71
−

CC

-0.004

0.72

-0.004

p1564

0.94

0.00

−

p1565a

−

−

0.96

0.00

α

-1.15

0.00

-1.16

0.00

شير  FHETR , FFF , FSC , FAF , FARCH , FHETR , FFFو  FWRCHإلى إحصائيات ( )Fالختبار فرضيات
المتغير التابع في التقديرات ،و ُت ُ
عد استهالك الصناعات للكهرباء ُ
مالحظاتُ :ي ُ
المتبقيات أو توصيف خاطئ لصيغة دالِّ ية أو تكامل ُمشترك في اختبار والد
في
ت
فاو
ت
ال
تغاير
م
أو
التغاير
مشروط
ذاتي
انحدار
وجود
أو
تسلسلي
ارتباط
وجود
العدم لعدم
ُ
َ ُ
ُ
ويشير ()A
التعديل،
سرعة
عامل
م
إلى
)
α
(
شير
ي
بينما
المتبقية،
م
ي
للق
عتاد
الم
للتوزيع
العدم
فرضيات
الختبار
((Jarque-Bera
إحصاءات
إلى
فيشير
)JB
(
ا
أم
التوالي،
على
ُ
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
ّ
ّ N
المعطاة للتراجع واالعتراض ليتم تضمينها في المعادلة
التركيبة
في
٪
1
الداللة
حد
عند
)Pesaran
et
al.
لـ((2001
الحرجة
للقيمة
العلوي
الحد
من
أكبر
العينة
إحصاء
أن
إلى
ُ
ّ
ويتم
التراجع،
لمزيج
المعطاة
التركيبة
في
٪
1
الداللة
حد
عند
)Narayan
لـ((2005
الحرجة
للقيمة
األعلى
الحد
من
أكبر
العينة
إحصائية
أن
إلى
(*)
شير
ت
فيما
المدى.
طويلة
ُ
ّ
ُ ُ
شير ( ).Coefو( ).Probإلى المعامل واالحتماليه ،والغراض التبسيط فإنه لم يتم تسجيل التراجع
تضمين عدد المشاهدات والتقاطع في المعادلة طويلة المدى .فيما ُت ُ
الحتمي وكانت فترة التقدير األعوام 1984م-2016م.
SC

قمنا بتحديد الحد األقصى لترتيب التأخر باثنين ()2
واخترنا معيار معلومات شوارتز لتحديد طول التأخر األمثل
وذلك عقب الدراسات األساسية التي أجراها الباحثين
Pesaran and Shin (1999) and Pesaran et al.
 ،2001بينما ظل الستهالك الصناعات للكهرباء كما
وضح في الشكل رقم ( )1وفي نتائج اختبار جذر
هو ُم
ٌ
انقطاع في اتجاهه منذ عام 2007م ،لذلك فإننا
الوحدة
ٌ
(وهمي) في التقديرات
نقوم بتضمين ُمتغير افتراضي
ُ
ّ
والمتغير االفتراضي هو
من أجل فهم داللة هذا التأثيرُ .
صفر ( )0حتى عام 2007م وفي ( )t-2007في عام
2007م وبعد ذلك ،حيث  ،t>2007راجع بحث (Perron
المفصلة عن االنقطاعات
المناقشة ُ
 (1989لإلطالع على ُ
الهيكلية وبناء ُمتغيراتٍ افتراضية لفهم داللته ،والغراض
التبسيط فإن لم نقم بتسجيل متغير ًا افتراضيا في

المعادالت التقديرية .ولقد اخترنا في البداية الحد
األقصى لطول التأخر بالرقم ثالثة ( )3كما هو الحال في
أي
قسم اختبار جذر الوحدة ( ،)URTولكن لم يتم اختيار ّ
من المتغيرات في التأخير الثالث ،ولهذا السبب ونظر ًا
لوجود خمسة متغيرات مقابل (ُ )33مالحظة ،فقد قررنا
تحديد تأخيرين كحدٍ أقصى من أجل تجنب اإلفراط في
وضع المعايير والثوابت .وألغراض التأكد من معقولية
مكن استخدامها ألغراض
نتائج تقديرنا إحصائي ًا وأنه ُي ُ
التحليل والتبنوء ،فإننا نقوم بالتحقق من وفحص
كافة المواصفات التقديرية مقابل اختبارات التشخيص
المتغاير التفاوت
المتبقية :مثل االنحدار الذاتي المشروط ُ
( )ARCHواختبارات الحالة الطبيعية للتغاير الالإرادي.
كما أننا نتحقق كذلك من عدم وجود التوصيف الخاطئ
للصيغة الدالِّ ية ومن ثم نقوم بإجراء اختبار حدود التكامل

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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المشترك ،فإذا ب ّينت نتائج االختبار وجود عالقة للتكامل
نقوم بتقدير المدى
المتغيرات فإننا
ُ
المشترك بين ُ
الطويل وسرعة معامالت التعديل (.)SOA
تنجح في
أن المواصفات التقديرية
وتجدر االشارة إلى ّ
ُ
ُ
اجتياز جميع االختبارات ما بعد التقدير الخاصة باختبارات
وضح
االرتباط التسلسلي وإختبارات خط ًا التوصيف كما ُي
ُ
الجدول ،باإلضافة إلى ذلك فإنها تنشئ تكامل مشترك
ألن ق ّيم العينات (15.51
المتغيرات في المعادالت ّ
بين ُ
و )15.52أكبر بكثير من حدود الق ّيم الحرجة للباحثين
( .)Pesaran et al. (2001) and Narayan (2005عالوة
المعامالت التقديرية للمتغيرات التفسيرية
على ذلك ّ
فإن ُ
المواصفات
ذات داللة إحصائية ولها عالمات متوقعة في ُ
أن تكلفة
أن المشكلة الوحيدة
تتمثل في ّ
المحددة .غير ّ
ُ
ُ

رأس المال تبدو غير ذات داللة إحصائية في التقديرات
أن عالمتها السلبية ُمتوقعة من الناحية
على الرغم من ّ
المتغير من التحليل
النظرية .وبالتالي فقد قررنا استبعاد ُ
عتبر ُمتغير الفائدة الرئيسي لنا .وكذلك حاولنا
ألنه ال ُي ُ
استخدام سعر الفائدة المعمول به فيما بين المصارف
في المملكة العربية السعودية لمدة ثالثة شهور بعد
لمراعاة عامل التضخم لتمثيل تكلفة رأس المال.
تعديله ُ
عد مقياس ًا لمعدل الفائدة ذا الصلة لهذا
ومع ذلك فإنه ال ُي ُ
المتغيرات األخرى وأهميتها في
الغرض .فيما تبدو عالمة ُ
مكن الحصول على
( 9و )10غير ذات أهمية ومتدهورة و ُي ُ
النتائج من المؤلفين عند الطلب .وتحقيق ًا لهذه الغاية
سنقوم بتقدير ( 9و )10بدون تكلفة رأس المال
فإننا
ُ
ونطلق عليها ( ›9و  ،)›10وقد تم توثيق النتائج في
الجدول رقم (.)C3

الجدول رقم ( .)C3تقدير ونتائج اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر.
المعادلة

)(9

)(10

المحددة
المواصفات ُ

اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر ()2,0,2,0,0

اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر ()2,0,2,0,0

نتائج اختبارات االرتباط التسلسلي والتوصيف الخاطئ والتكامل المشترك
)FSC (2

)FARCH (2
FHETR

JBN
FFF

FW

3.31

0.06

3.29

0.06

2.02

0.15

1.99

0.16

0.49

0.85

0.51

0.84

1.11

0.57

1.13

0.57

1.73

0.20

1.78

0.20

* 19.44

* 19.44

A

A

تقدير المرونة على المدى الطويل وتقدير المدى الطويل وسرعة معامالت التعديل
المنحدر

المعامل

االحتمالية (األرجحية)

المعامل

االحتمالية (األرجحية)

epi

-0.09

0.07

-0.09

0.06

yi

0.21

0.04

0.20

0.05

CC

0.96

0.00

−

−

p1564

−

−

0.98

0.00

p1565a

−

−

0.96

0.00

α

-1.15

0.00

-1.16

0.00

شير ( )Fالختبار فرضيات العدم لعدم وجود
المتغير التابع في التقديراتُ ،
مالحظات:
حيث (ُ ،)) FSC,FARCH,FHETR,(FFF and FWت ُ
يعتبر استهالك الصناعات للكهرباء هو ُ
ُ
المتبقيات أو توصيف خاطئ لصيغة دالية أو تكامل مشترك في اختبار والد على التوالي،
في
التفاوت
تغاير
م
أو
التغاير
مشروط
ذاتي
انحدار
وجود
أو
تسلسلي
ارتباط
ُ
ُ
حد الداللة  ٪1في التركيبة
عند
)Pesaran
et
al.
لـ((2001
الحرجة
للقيمة
العلوي
الحد
من
أكبر
العينة
إحصاء
أن
إلى
()A
ويشير
التعديل،
سرعة
عامل
م
إلى
)
α
(
شير
ي
ّ
ّ
ّ
ُ
ُ
بينما ُ ُ
أن إحصائية العينة أكبر من الحد األعلى للقيمة الحرجة لـ()Narayan (2005
إلى
(*)
شير
ت
فيما
المدى.
طويلة
المعادلة
في
تضمينها
ليتم
واالعتراض
للتراجع
المعطاة
ّ
ُ ُ
ُ
المعامل
إلى
و().Prob
().Coef
شير
ت
فيما
المدى.
طويلة
المعادلة
في
والتقاطع
شاهدات
الم
عدد
تضمين
ويتم
التراجع،
لمزيج
المعطاة
التركيبة
في
٪
1
الداللة
حد
ُ
ُ ُ
ُ
ُ
عند ّ
واالحتماليه .والغراض التبسيط فإنه لم يتم تسجيل التراجع الحتمي وكانت فترة التقدير بين األعوام 1984م-2016م.

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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تصبح لدينا اآلن نتائج تقدير مقبولة إحصائي ًا وذات مغزى
ُ
وتجدر
وضح في الجدول رقم (،)C3
اقتصادي كما هو ُم
ُ
ٌ
المعامالت في الجدولين رقم
اإلشارة إلى ّ
أن أهمية وحجم ُ
تكون ُمعامالت التعديل
( C2و )C3متقاربتان للغاية .كما
ُ
توقع من
التقديرية سالبة وذات داللة إحصائية كما ُم ٌ
الناحية النظرية في كال الجدولين.
الرئيسي على
وفي الختام ،نورد النقاط الهامة للتحليل
ّ
النحو التالي:
والمتغيرات
ُ
المتغيرات االقتصادية ( epiوُ )yi
لكل من ُ
تأثيرات طويلة
الديموغرافية ( p1564و)p1565a
ٌ
المدى ذات داللة إحصائية على استهالك الصناعات
للكهرباء ،كما أنها ُتنشئ عالقات ُمتكاملة مع
استهالك الصناعات للكهرباء.
يكون المعامل في سعر الكهرباء المستخدمة في
ُ
وتكون قيمته حوالي (.)0.1
قطاع الصناعة سلبيا
ُ
المضافة للصناعات ُموجبا وتبلغ
ُ
يكون ُمعامل القيمة ُ
قيمته حوالي (.)0.2
المتغيرات الديموغرافية
المعامالت في ُ
تدور ق ّيم ُ
حول الوحدة.
أن
شير معامالت سرعة التعديل التقديرية إلى ّ
ُت ُ
تكون ُمستقرة بمرور
المشترك
ُ
عالقات التكامل ُ
أي انحرافٍ عن هذه العالقات
الوقت ،ويعني هذا ّ
أن ّ
ويعود إلى ُمستوى التوازن.
يكون ُمؤقت ًا
ُ
ُ

 C.3نتائج اختبارات شدة الصالبة:
أنواع من اختبارات شدة الصالبة
سنقوم بإجراء ثالثة
ُ
ٍ
لضمان أن ُتمثل العالقات والق ّيم العددية التي نجدها
والمتغيرات التفسيرية
بين استهالك الصناعات للكهرباء ُ
بنحو دقيق.
الواردة في القسم السابق الواقع الماثل
ٍ
تكامل
يتناول االختبار األول احتمال وجود أكثر من عالقة
ٍ
ُ
مكن لطريقة اختبار
المتغيرات ،وال ُي ُ
ُمشترك واحدة بين ُ
المتأخر تحديدها على النحو الذي
حدود اإلنحدار الذاتي ُ
تمت ُمناقشته في قسم المنهجية .ولهذا السبب فإننا
المشترك على
نقوم بتطبيق اختبار جوهانسن للتكامل ُ
ُ
أوال -باتباع المنهجية
المعادلتين ( 9و .)10ولقد قمنا ً
ُ
الموصوفة في بحث ( -)Juselius (2006بتقدير نماذج
للمعادلتين ( 9و )10ووضعنا ترتيب
االرتداد الذاتي ُ
التأخر باثنين ( )2مثلما فعلنا في تقديرات اختبار حدود
أن ترتيب
المتأخر .ولقد توصلنا إلى ّ
اإلنحدار الذاتي ُ
للمعادلة التاسعة ( ،)9في
التأخر ( )2اثنين هو األمثل ُ
حيث
المعادلة العاشرة (ُ .)10
حين كان ثالثة ( )3في ُ
تعتمد اختيارات التأخر األمثل على وجود ق ّي ٍم ُمتبقية غير
ُ
فضال عن معايير المعلومات .وقد
ُمترابطة تسلسليا
ً
المتغير االفتراضي في نماذج
قمنا بتضمين انقطاع ُ
كمتغي ٍر خارجي على النحو الذي فعلناه
االرتداد الذاتي ُ
المتأخر .كما
في تقديرات اختبار حدود اإلنحدار الذاتي ُ
المستقاة
تتوفر المزيد من المعلومات ونتائج االختبار ُ
ُ
المؤلفين عند الطلب ،وتم تلخيص نتائج االختبار في
من ُ
الجدول رقم (.)C4

الجدول رقم ( .)C4نتائج اختبار جوهانسن للتكامل المشترك.
المعادلة

)(9

)(10

فرضية العدم (الصفرية)

r=0

r≤1

r=0

r≤1

λa trace

**49.61

21.81

44.08

20.71

**27.80

14.62

23.38

16.09

λa max

حيث يعني حرف ( )rرتبة المصفوفة ،أما ()Π
المشتركُ ،
ٍ
المشترك هنا وجود
ومعادلة التكامل ُ
اعتراض في نموذج االرتداد الذاتي ُ
مالحظات :يفترض نوع اختبار التكامل ُ
وتشير (**)
فنعني به عدد ُمعادالت التكامل المشترك ،فيما يعني ( )λa trace and λa maxالنسخة الصغيرة المعدلة من إحصائيات التتبع ومعامل التحول الخطي القصوى،
ُ
المشترك فهي مأخوذة من بحث (�MacKin
حد الداللة بنسبة  .5%أما الق ّيم الحرجة الختبار التكامل ُ
المشترك في ّ
إىلى رفض الفرضية الصفرية المتمثلة في عدم التكامل ُ
 ،)non et al. (1999وقد كانت فترة التقدير هي الفترة الزمنية بين األعوام 1984م–2016م.

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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الملحق الثالث (ج) :نتائج تحليل االقتصاد القياسي
بين الجدول أعاله وجود عالقة تكامل ُمشترك واحدة
ُي ُ
تكامل ُمشترك
للمعادلة التاسعة ( )9وعدم وجود
ٍ
ُ
للمعادلة العاشرة ( )10وفق ًا لعينة التحيز الصغيرة التي
ُ
تم تعديلها (إحصائيات التتبع ومعامل التحول الخطي
أن أيا من
القصوى) .وكانت النتيجة الرئيسية هي ّ
تكامل
شير إلى وجود أكثر من عالقة
ٍ
اإلحصائيات ال ُي ُ
للمعادلتين التاسعة أو العاشرة
ُمشترك واحدة سواء ُ
عتبر الفشل في رفض الفرضية
( 9أو .)10فيما ُي ُ
المشترك نقطة
المتمثلة في عدم التكامل ُ
الصفرية ُ
ضعفٍ معروفة في طريقة جوهانسن عندما يكون حجم
العينة صغير ًا على النحو الذي تمت ُمناقشته في بحث
فإن عدم وجود
( .)Johansen (2002وعالوة على ذلك ّ
تجد عالقة
ألن المنشورات ً
عالقة ال يبدو ذا صلة ّ
عادة ما ُ
تكامل ُمشترك واحدةٍ بين استهالك وسعر ودخل الطاقة.
ٍ
المتأخر وأساليب
ُ
يتفوق اختبار حدود اإلنحدار الذاتي ُ
األخرى في حالة
المشترك ُ
اختباره على طرق التكامل ُ
حجم العينة الصغير مثلما تم توضيحه في بحوث( (�Pesa
.ran and Shin (1999) and Pesaran et al. (2001
المتأخر
ونشير إلى نتائج اختبار حدود اإلنحدار الذاتي ُ
ُ
بين وجود عالقة
الواردة في الجدولين ( C2أو )C3التي ُت ّ
المتغيرات في المعادلتين (9
ٍ
تكامل ُمشترك واحدة بين ُ
و )10بعد تصحيح انحراف العينة الصغير باستخدام الق ّيم
الحرجة في بحث (.)Narayan 2005

يتمثل
فإن استنتاجنا من فحص شدة الصالبة
وبالتالي ّ
ُ
في أنه ُيمكننا االعتماد على نتائج اختبارات حدود اإلنحدار
تكامل ُمشترك واحدة بين
المتأخر لنرى وجود عالقة
ٍ
الذاتي ُ
المتغيرات في المعادلتين التاسعة والعاشرة ( 9و.)10
ُ
يتناول اختبار فحص شدة الصالبة الثاني نماذج
بينما
ُ
المواصفات ،ولقد استخدمنا ُمستوى اللوغاريتم
ُ
للمتغيرات في التقديرات الواردة أعاله .فيما
الطبيعي ُ
تقوم بعض الدراسات أحيان ًا بإجراء التحليل باستخدام
ُ
بدال من استمارة
المتغيرات ً
استمارة نصيب الفرد من ُ
المعادلتين ( 9و)10
ُمستوى التسجيل .ومن ثم عبرنا عن ُ
في استمارة نصيب الفرد وأشرنا لهما بالمعادلة التاسعة
والعاشرة ( 9و )10على التوالي .أو بمعنى آخر ،فإننا
المعادلتين
المتغيرات على كال
جانبي ُ
قمنا بإعادة قياس ُ
ّ
بحسب مجموع السكان باستثناء ُمتغير السعر مثل
سعر الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة  ،ولقد
تمت االستعانة بإجمالي بيانات السكان من منظمة
األمم المتحدة ( .)U.N. (2018إضافة لتطبيقنا لنفس
المعادلتين (9
سالسل إجراءات التقدير واالختبار على ُ
و )10مثلما فعلنا في القسم الفرعي ( )C2لمعرفة ما
يزال بإمكاننا الحصول على عالقاتٍ ذات مغزى
إذا كان ال ُ
اقتصادي وداللة إحصائية .ويوثق الجدول رقم ( )C5نتائج
التقدير واالختبار هذه.

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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الملحق الثالث (ج) :نتائج تحليل االقتصاد القياسي
المتأخر باستخدام استمارات نصيب الفرد الواحد.
الجدول رقم )C5( .تقدير ونتائج اختبار اإلنحدار الذاتي ُ
المعادلة

)(9

)(10

المحددة
المواصفات ُ

اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر ()2,0,2,0,0

اختبار حدود اإلنحدار الذاتي المتأخر ()2,0,2,0,0

نتائج اختبارات االرتباط التسلسلي والتوصيف الخاطئ والتكامل المشترك
)χ2SC (2
)(2

χ

3.30

0.06

3.27

0.06

2.31

0.12

2.28

0.12

)χ2HETR (15

0.55

0.81

0.57

0.79

JBN

1.04

0.60

1.05

0.59

FFF

0.79

0.38

0.85

0.37

FW

14.28A

ARCH

2

14.23A

تقدير المرونة على المدى الطويل وتقدير المدى الطويل وسرعة معامالت التعديل
المنحدر

المعامل

االحتمالية (األرجحية)

المعامل

االحتمالية (األرجحية)

epi

-0.09

0.10

-0.09

0.09

yi_pc

0.26

0.02

0.25

0.03

p1564_sh

1.38

0.00

−

−

p1565a_sh

−

−

1.45

0.08

p1565a

−

−

0.96

0.00

α

-1.11

0.00

-1.11

0.00

المتغير
المتغير التابع في التقديراتُ ،
المتغيرات إلى ّ
أن ُ
بمصطلحات ُ
الملحقة ُ
شير (ُ )_pc and _sh
حيث ُت ُ
عد استهالك الصناعات للكهرباء ( )eci_pcهو ُ
مالحظاتُ :ي ُ
شير إلى إحصائيات ( )Fالختبار الفرضيات الصفرية لعدم وجود ارتباط تسلسلي أو وجود انحدار
ي
)F
,F
,
F
,
F
(
الفرد
نصيب
صطلحات
م
ُ ُ SC ARCH HETR FF and FW
المعطى في ُ
ُ
شير ( )JBNإلى إحصاء
ي
حيث
ُ
التوالي:
على
والد
اختبار
في
شترك
م
تكامل
أو
دالية
لصيغة
الخاطئ
التوصيف
أو
تبقية
الم
م
ي
الق
في
التفاوت
تغاير
م
أو
التغاير
ذاتي مشروط
ُ ُ
ٍ ُ
ُ
ُ
ّ
أن إحصائية العينة
ويشير ( )αإلى ُمعامل سرعة التعديل و()A
المتبقية.
يشير إلى ّ
ُ
ُ
المعتاد للق ّيم ُ
خاركي-بيرا ( )Jarque–Bera statisticالختبار الفرضية الصفرية للتوزيع ُ
المعادلة طويلة
في
تضمينه
تم
الذي
واالعتراض
التراجع
لمزيج
عطاة
الم
التركيبة
في
٪
1
الداللة
حد
ُ
ُ
أكبر من الحد األعلى للقيمة الحرجة لـ( )Pesaran et al. (2001عند ّ
المالحظات
عدد
تضمين
ويتم
التراجع،
من
عين
م
مزيج
في
٪
1
داللة
مستوى
عند
)Narayan
لـ((2005
شير (*) إلى أن إحصائية العينة أكبر من الحد األعلي
ُ
ُ
ٍ ُ ٍ
المدي ،فيما ُت ُ
المعادلة طويلة األجل .فيما يعني ( Coef.و ).Probالمعامل واالحتمالية .ولم نقم بتسجيل التراجعات الحتمية ألغراض التبسيط ،فيما كانت فترة التقدير
والتقاطع في ُ
الفترة الزمنية بين األعوام 1984م-2016م.

ولتوفير الحيز فإننا لم ُنناقش النتائج هنا باستثناء
أن نتائج التقدير ذات مغزى اقتصادي
اإلشارة إلى ّ
ويتمثل
وضح في الجدول رقم (،)C5
وإحصائي كما هو ُم
ُ
ٌ
االستنتاج الرئيسي من فحص شدة الصالبة الثاني في
تدعم
تنتج عنه استمارة نصيب الفرد التي
ّ
ُ
أن التقدير ُ
تلك النتائج التي تم التوصل إليها باستخدام استمارة
المستوى.
ُ
يعيد فحص شدة الصالبة الثالث النظر في الفحصين
ُ
المشترك
األولين له ،ولكنه
يستخدم اختبار ًا آخر للتكامل ُ
ُ
المربعات الدنيا
والتقديرات طويلة األجل مثل طريقة ُ
ويبين الجدول رقم
السائدة المعدلة بالكامل ( ،)FMOLS12
ُ
( )C6نتائج التقديرات واالختبار.

أن نتائج االختبار والتقديرات في الجدول رقم
الحظ ّ
تدعم بقوة تلك النتائج الواردة في الجدولين رقم
()C6
ُ
(.)C3-C5
المستقي من اختبارات شدة
غير ّ
أن استنتاجنا العام ُ
أن النتائج التي تم التوصل إليها من
الصالبة مفاده ّ
مكن
التحليل الرئيسي في القسم الفرعي ( )C2قوية و ُي ُ
استخدامها ألغراض التحليل والتنبوء.

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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الملحق الثالث (ج) :نتائج تحليل االقتصاد القياسي
المعدلة بالكامل.
المربعات الدنيا السائدة ُ
الجدول رقم ( .)C6تقديرات ونتائج اختبار طريقة ُ
المعادلة

)(10

)(9

)’’(10

)’’(9

نتائج اختبار التكامل الُ مشترك
EGτa

-7.19 A

-7.22 A

-7.06 A

-7.08 A

EGza

-34.31 A

-34.49 A

-33.53 A

-33.71 A

المرونة التقديرية طويلة المدى
المنحدر

المعامل

األرجحية

epi

-0.10

0.06

-0.10

yi

0.20

0.04

0.18

p1564

1.05

0.00

−

−

p1565a

−

−

1.08

0.00

المنحدر

المعامل

األرجحية
0.05

epi

0.06

yi_pc

المعامل

األرجحية

المعامل

األرجحية

0.11
0.01

-0.08

0.10

-0.08

0.29

0.01

0.27

p1564_sh

1.69

0.00

−

−

p1565a_sh

−

−

1.77

0.00

فتشير الرموز التالية على التوالي:
المتغيرات التابعة في التقديرات،
مالحظاتّ :
ُ
إن سعر الكهرباء المستخدمة في قطاع الصناعة واستهالك الصناعات للكهرباء هي ُ
المعطى في نصيب الفردEGta( ،و )EGazهما درجة احصائيات إنجل وجرانجر الحرة المعدلة (freedom adjusted
تغير
الم
إلى
المتغيرات
بمصطلحات
لحقة
الم
ُ
ُ
(_ pcو ُ )_sh
أن إحصائية العينة أكبر من القيمة الحرجة لـ( )MacKinnon (1996عند ُمستوى داللة  ،1%فيما يعني
إلى
فتشير
()A
أما
،)Engle-Granger
tauand
z-statistics
ّ
ُ
( Coef.و )Probالمعامل واالحتمالية .ولم نقم بتسجيل التراجعات الحتمية ألغراض التبسيط ،فيما كانت فترة التقدير الفترة الزمنية بين األعوام 1984م-2016م.

12
المربعات
المعدلة بالكامل ( ،)FMOLSعلى الرغم من إمكانية استخدام ُ
المربعات الدنيا السائدة ُ
.نستخدم في هذا البحث طريقة ُ
ُ
كمقد ٍر
المتأخر ()ARDL
ّ
المعدلة ديناميكيا ( ،)DOLSإال أننا ال نستخدمها في بحثنا هنا ألن اختبار حدود اإلنحدار الذاتي ُ
الصغرى العادية ُ
قد ٍر رئيسي .ونعتبرها في هذا البحث ُلمقارنة
ديناميكي
ُ
كم ّ
المعدلة التي نستخدمها بالفعل ُ
المربعات الصغرى العادية ُ
يتفوق على ُ
ّ
قدر الثابت
الم
من
مأخوذة
تأخر
الم
الذاتي
اإلنحدار
حدود
اختبار
نتائج
فإن
المثال
سبيل
فعلى
الديناميكي،
م
ي
ق
الم
من
ستقاة
الم
ّ
ُ ّ
ُ
النتائج ُ
ُ ِّ
المعدلة بالكامل
المربعات الصغرى العادية ُ
ونعني بذلك ُ

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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 نتائج تقديرات واختبار نموذج:)الملحق (ج
ُ
تصحيح األخطاء التقديرية

أوال بوضع ُمصطلح تصحيح األخطاء باستخدام
عالماتٍ ُمتوقعة من الناحية النظرية وكلها ذات داللة
ً نقوم
Appendix D: ECM Estimation and Testing Results
)›9( للمعادلة التاسعة
 ولقد أبقينا.المتغير في السعر
ُ المعامالت التقديرية طويلة األجل
ُ
ُ إحصائية باستثناء
،تغيرات
للم
الم
الم
) وق ّيC3(term
(رقمECT)
الجدولusing
 فيthe estim
،أوال
الم
السعرEstimation
وحافظنا على
ُ firstتأخر
ُ ستوى
ُ مcorrection
ً :واصفات لسببين
ُ في
Appendix
D: ECM
and Testing
Results
We
construct
an error
على
عنهاlevel
التعبير
مكن
يعد
ُ of theو ُيvariables.
ّ نعتقد من الناحية االقتصادية
ُ أن تغيير السعر
equation (9’) in :التالي
Table C3النحو
and one
lagged
values
We firstالبيانات
constructتوليد
an error
correction
the estimated long-run coefficients for
للتغيرات في استهالك
عملية
جزء ًا منterm
ُ (ECT) using
>CD
=
FGHIJK −It(−0.09
∙ FQHIJK +as0.21
∙ SHIJK + 0.96 ∙ Q1564IJK
equation (9’) in Table C3 and one lagged level values of the variables.
can be expressed
follows:
استبعادها لحاالت عدم
 ُيؤدي،ً ثانيا.الصناعات للكهرباء
>CD = اإلحصائية
FGHIJK − (−0.09
∙ FQH
+ 0.21 ∙ SHIJK +Then,
0.96 ∙ general
Q1564IJK
+ 0.09 ∙ VD/2007
− 11.21)
unrestricted
ECM is IJK
specified,
containing ECT, tw
باستثناء أنه يسبب بعضالناحية
منIJKالثبات
explanatory variables, as well as contemporaneous values of the e
 كما-واصفات النهائية
الم
 االستقرارECM
حاالت عدم
ُ فيunrestricted
Then, general
is specified, containing ECT, two lags of the dependent and
قيد
الم
( العامXVD/2007).
تصحيح األخطاء
نموذج
تحديدtheثمGTSMS,
 ومنwe arri
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variables, have theoretically expected signs and they all are statistically
to use for analysis and projections purposes. Additionally, the coefficients of the other explanatory
on the price change. We keep the price in the specification for two re
variables, have theoretically expected signs and they all are statistically significant, except for the one
believe that the price change is a part of the data generation proces
on the price change. We keep the price in the specification for two reasons: First, economically, we
electricity consumption. Second, statistically, excluding it causes
believe that the price change is a part of the data generation process for the changes in industrial
specification, as the recursive estimate tests indicate, and also a declin
electricity consumption. Second, statistically, excluding it causes some instability in the final
specification, as the recursive estimate tests indicate, and also a decline in R-squared and adjusted R-
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والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
 التحليل:النظري الستهالك الصناعات للكهرباء
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ

الملحق الثالث (ج) :نتائج تحليل االقتصاد القياسي

الجدول رقم ( .)D1مواصفات نموذج تصحيح األخطاء النهائي.
المعامالت التقديرية لمواصفات نموذج تصحيح األخطاء النهائي
الجدول (أ)ُ :
االنحدار

ECT

Δeci_t-2

Δepit

Δepit

Δp1564t

ΔDTB2007t

االنحدار

−0.98

−0.20

−0.07

0.35

1.22

0.14

االنحدار

0.15

0.08

0.09

0.16

0.45

0.03

االنحدار

0.00
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0.40

0.03

0.01

0.00

المتبقية واختبارات التوصيف الخاطئ  (B):الجدول
نتائج تشخيص القيم ُ
اإلحصائية
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FFF
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0.37
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1.43
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وجود ارتباط تسلسلي أو
ُ ُ
ّ
إحصاء خاركي-بيرا ( )Jarque–Bera statisticالختبار الفرضية الصفرية للتوزيع المعتاد للق ّيم المتبقية وكانت فترة التقدير الفترة الزمنية بين األعوام 1984م-2016م.
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الملحق الرابع (د) نموذج «كابسارك»
المخصص للطاقة
االقتصادي القياسي ُ
العالمية ()KGEMM
الكلي للمملكة العربية السعودية
نموذج االقتصاد
ّ
الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث
البترولية
تعريف بالنموذج
تبحث في تأثير
ُ
عبارة عن أداة لتحليل السياسات
المتخذة داخلي ًا والتفاعل بين االقتصاد
القرارات ُ
الكلي في المملكة العربية
العالمي وبيئة االقتصاد
ّ
السعودية.
مكن اإلستفادة من هذا النموذج؟
كيف ُي ُ
مكن االستفادة منه في تقييم آثار أهداف السياسة
ُي ُ
المختلفة.
واالقتصاد
الكلي ُ
ّ
ومؤشرات االقتصاد
لتحليل وتوقع سلوكيات الطاقة ُ
الكلي.
ّ
ماهي طبيعة األسئلة التي بإمكان هذا النموذج اإلجابة
عليها؟
ما هو تأثير تغيرات أسعار الطاقة على بيئة االقتصاد
الكلي في المملكة العربية السعودية؟
ّ
ما هي العوامل الدافعة الستهالك الطاقة على
المدىين القصير والطويل؟
ما هي آثار التغييرات في السياسة المالية والنقدية
على االقتصاد؟
النفطي وغير
ما هي التفاعالت بين القطاعين
ّ
النفطي في االقتصاد السعودي؟
ّ
ما هو تقدير المرونة على المديين القصير والطويل
المحددة؟
وسرعة تعديل العملية ُ

العالمي
المتبادلة بين االقتصادين
ما هي العالقة ُ
ّ
والسعودي؟
ميز نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي
ما الذي ُي ُ
المخصص للطاقة العالمية عن النماذج األخرى؟
ُ
خلفية نظرية سليمة  +حقائق ُمجردة عن االقتصاد
السعودي؟
تقنيات متطورة لالقتصاد القياسي (أحدث أساليب
االقتصاد القياسي)
نموذج ُمتكامل.
المتعلقة
المرونة في تقييم العديد من األسئلة ُ
بالسياسة.
المتعلقة
لمعالجة ُمختلف األسئلة ُ
قابلته للتخصيص ُ
بالسياسة والبحث.
واجهة سهلة االستخدام لتحليل االستجابة عند
الطلب.
هيكل النموذج:
وحدة الطاقة:
تحتوى هذه الوحدة على الطلب على الطاقة في
سيتم قريب ًا االنتهاء من جانب العرض
االقتصاد ،بينما
ُ
وتتمثل الطاقة المقصودة هنا فيما يلي:
من الطاقة،
ُ
الكهرباء
الغاز الطبيعي
النفط الخام
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المخصص للطاقة
الملحق الرابع (د) نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
) (KGEMMالعالمية
المكررة (مثل الوقود الثقيل والديزل
أنواع الوقود ُ
المسال وغيرها)
والبنزين والكيروسين وغاز البترول ُ
لمكونات
يحتوي النموذج على القطاعات التالية ُ
الطاقة عند االقتضاء
السكني
القطاع
ّ
الصناعي
القطاع
ّ
الخدمات الحكومية والتجارية
القطاعات الزراعية.
الوحدة الخارجية
س ُتغطي باألساس التجارة الدولية واالستثمار
سلع نفطية
المقسمة إلى
(أ) صادرات السلع والخدمات ُ
ٍ
وغير نفطية.
(ب) واردات السلع والخدمات.
المباشرة.
(ج) تدفق االستثمارات األجنبية ُ
وحدة السعر
سيكون لدينا مستويات األسعار التالية
المستهلكين اإلجمالي واثنا عشر ()12
(أ) مؤشر أسعار ُ
تتسق مع سلة االستهالك في المملكة
مكون ًا فرعي ًا
ُ
العربية السعودية.
(ب) معامل انكماش األسعار اإلجمالي وأربعة عشر ()14
مكون ًا فرعي ًا تتماشى مع النشاط االقتصادي للمملكة
العربية السعودية.

هيكل نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
ُ
الوحدة المالية
(أ)

اإلنفاق الحكومي الحالي.

(ب)

اإلنفاق الحكومي الرأسمالي.

(ج)

العائدات الحكومية النفطية.

(د)

العائدات من األنشطة غير النفطية ،وتتضمن:
إيرادات األنشطة الحالية غير النفطية ومبيعات
الطاقة المحلية ورسوم تأشيرات العمرة والحج
ورسوم التأشيرات األخرى.
مبادرات جديدة في برنامج الرصيد المالي ،مثل:
ضريبة العمالة الوافدة وضريبة القيمة المضافة
وضريبة السلع الفاخرة وضريبة األراضي الفضاء غير
المستغلة وغيرها.
ُ

الوحدة النقدية
المؤشرات التالية
ُتغطي ُ
(أ) المجاميع النقدية  M0و M1و M2و M3
(ب) الودائع ألجل والطلب والعملة األجنبية.
(ج) اسعار الفائدة.
(د) اسعار الصرف.

ومنتجات
(ج) أسعار الطاقة (الكهرباء والغاز الطبيعي ُ
المكرر).
الوقود ُ
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المخصص للطاقة
الملحق الرابع (د) نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
العالمية ()KGEMM
الوحدة الحقيقية:

(ب) العمالة بحسب تصنيف النشاط االقتصادي في
المملكة العربية السعودية.

الكلي الرئيسية
تغطي هذه الوحدة ُمؤشرات االقتصاد
ِّ
على النحو التالى:

مجموعات السكان والعمر:

(أ) إجمالي الناتج المحلي.

المؤشرات التالية:
ستغطي الوحدة ُ

المضافة لقطاع النفط.
القيمة ُ

(أ) إجمالي السكان.

المضافة للقطاع غير النفطي.
القيمة ُ

(ب) السكان مقسمون إلى اثنى عشر ( )12فئة عمرية.

 14قيمة قطاعية ُمضافة تمشي ًا مع انهيار النشاط
االقتصادي في المملكة العربية السعودي

(ت) السكان بحسب نوع الجنس.

(ب) االستثمارات الخاصة.
(ت) الدخل واالستهالك الخاص ّين.
وحدة األجور والعمالة:
ستغطي هذه الوحدة ما يلي:
(أ) إجمالي األجور في االقتصاد السعودي.

(ث) السكان السعوديون وغير السعوديين.
األساس النظري:
المخصص
ّ
إن نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ٌ
للطاقة العالمية ( )KGEMMهو عبارة عن نموذج
الكلي على المدى القصير في جانب
االقتصاد القياسي
ّ
مثلي جانب العرض.
الطلب مع زيادة عدد ُم
ّ
قاعدة البيانات:

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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المخصص للطاقة
الملحق الرابع (د) نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
) (KGEMMالعالمية
منهجية االقتصاد القياسي

ﻣ ﻧ ﮭ ﺟ ﯾ ﺔ ا ﻻ ﻗ ﺗ ﺻ ﺎد ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎ ﺳ ﻲ :
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منهجية االقتصاد القياسي ← نهج نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية
ُ

ﻣﻧﮭﺟﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ← ﻧﮭﺞ ﻧﻣوذج "ﻛﺎﺑﺳﺎرك" اﻻﻗﺗﺻﺎدي اﻟﻘﯾﺎﺳﻲ اﻟُﻣﺧﺻص ﻟﻠطﺎﻗﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

للكهرباء:اﻟﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺔ
الصناعاتاﻟﻣﻘﺎﯾﯾس
الستهالكﻟﻘﯾﺎﺳﻲ ←
النظريﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎد ا
مراجعة اإلطار ﻣﻧﮭﺟﯾ
والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
التحليل
ّ
ُ
ّ
ّ
ﯾﻘوم اﻟﻧﻣوذج ﺑﺎﺧﺗﯾﺎر أﻓﺿل اﻟُﻣواﺻﻔﺎت ﺗﻠﻘﺎﺋﯾﺎ ً وﯾ ُوﻓُر ﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻲ ﻟﻠﺑﺎﺣث وﻗﺗﮫ.
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المخصص للطاقة
الملحق الرابع (د) نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
العالمية ()KGEMM
منهجية االقتصاد القياسي ← المقاييس التلقائية

وفر
المواصفات تلقائي ًا و ُي ُ
يقوم النموذج باختيار أفضل ُ
بالتالي للباحث وقته.
بالطرق
لهذا النموذج سمات نمذجة ُمتفوقة ُمقارنة ُ
األخرى:
التقليدية ُ

دافع ُمؤشر التشبع (.)IIS
خطوة ُمؤشر التشبع ()SIS
IIS + SIS
األولي.
دافع مؤشر التشبع
ّ

 .1أتمتة نهج نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية.
ُ

الولي وخطوة مؤشر التشبع
	دافع مؤشر التشبع
ّ
األولي
ّ

 .2مجموعاتٍ ُمختلفة من التدخالت االفتراضية بحدود
الداللة.

للنموذج ست ( )6حدود داللة ،هي ٪ 10 :و ٪ 5و٪ 2.5
و ٪1و ٪ 0.1و٪ 0.01

توجد خمس ( )5خيارات للتدخالت االفتراضية التلقائية،
هي:
منهجية االقتصاد القياسي ← نمذجة تصحيح األخطاء

ﻣ ﻧ ﮭ ﺟ ﯾ ﺔ ا ﻻ ﻗ ﺗ ﺻ ﺎد ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎ ﺳ ﻲ ← ﻧ ﻣ ذ ﺟ ﺔ ﺗ ﺻ ﺣ ﯾﺢ ا ﻷ ﺧ ط ﺎء

ﻣ ﻧ ﮭ ﺟ ﯾ ﺔ ا ﻻ ﻗ ﺗ ﺻ ﺎ د ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎ ﺳ ﻲ ← ا ﻻ ﺧ ﺗ ﺑ ﺎر ا ت ا ﻟ ﺷ ﺎ ﻣ ﻠ ﺔ
ﺗ ُﻘﺎرُن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠُﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﺗﺧﺗﺎُر اﻷﻓﺿل ﺑﯾﻧﮭﺎ.
والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
وﻟﻧﻔﺗرض ﻷﻏراض اﻟﺗﺑﺳﯾط وﺟود ﻧﻣوذﺟﯾن ﻓﻘط ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟُﻣﺣددة ):(y
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المخصص للطاقة
الملحق الرابع (د) نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
) (KGEMMالعالمية
منهجية االقتصاد القياسي  -االختبارات الشاملة
للمواصفات
ُت ُ
قارن االختبارات الشاملة القدرة التنبؤية ُ
وتختار األفضل بينها.
البديلة
ُ

ﻣ ﻧ ﮭ ﺟ ﯾ ﺔ ا ﻻ ﻗ ﺗ ﺻ ﺎ د ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎ ﺳ ﻲ ← ا ﻻ ﺧ ﺗ ﺑ ﺎر ا ت ا ﻟ ﺷ ﺎ ﻣ ﻠ ﺔ
ولنفترض ألغراض التبسيط وجود نموذجين فقط
ﺻﻔﺔﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﺗﺧﺗﺎُر اﻷﻓﺿل ﺑﯾﻧﮭﺎ.
(:)yو
حددةرؤاﯾﺔت ﻟﻠاﻟُﻣ
المارةﻻ اﺧﻟﺗﺗﺑﻧﺎﺑ
←ُد
العمليةﺔﻲ اﻟﻘ
ت ااﻟﻟﻘﯾﺷﺎﺎﻣﺳﻠ
الستقصاءر
ﺗ ُﻣﻘﻧﺎﮭرﺟُنﯾ اﺔﻻاﺧﻻﺗﻗﺑﺗﺎ
ﺷاﺎﻣﻠ
ﺻاﺎد
ُوﻟﻧﻔﺗرض ﻷﻏراض اﻟﺗﺑﺳﯾط وﺟود ﻧﻣوذﺟﯾن ﻓﻘط ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟُﻣﺣددة ):(y
ﻷ ﻓ ﺿ ل ﺑﯾﻧﮭ ﺎ.
ﺗﻘﺎرُن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠُﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﺗﺧﺗﺎُر ا
ﻣ ﻧ ﮭ ﺟ ﯾ ﺔ ا ﻻ ﻗ ﺗ ﺻ ﺎ د ا ﻟ ﻘ ﯾ ﺎ ﺳ ﻲ ← ا ﻻ ﺧ ﺗ ﺑ ﺎر ا ت ا ﻟ ﺷ ﺎ ﻣ ﻠ ﺔ
وﻟﻧﻔﺗرض ﻷﻏراض اﻟﺗﺑﺳﯾط وﺟود ﻧﻣوذﺟﯾن ﻓﻘط ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟُﻣﺣددة ):(y
ﺗ ُﻘﺎرُن اﻻﺧﺗﺑﺎرات اﻟﺷﺎﻣﻠﺔ اﻟﻘدرة اﻟﺗﻧﺑؤﯾﺔ ﻟﻠُﻣواﺻﻔﺎت اﻟﺑدﯾﻠﺔ وﺗﺧﺗﺎُر اﻷﻓﺿل ﺑﯾﻧﮭﺎ.
وﻟﻧﻔﺗرض ﻷﻏراض اﻟﺗﺑﺳﯾط وﺟود ﻧﻣوذﺟﯾن ﻓﻘط ﻻﺳﺗﻘﺻﺎء اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ اﻟُﻣﺣددة ):(y
و ﻣ ن ﺛ م ﺗ ﺻ ﺑ ﺢ ﻣ ﻌ ﺎ د ﻟ ﺔ ا ﻻ ﺧ ﺗ ﺑ ﺎ ر ا ﻟﺷ ﺎ ﻣ ل ﻋ ﻠ ﻰ ا ﻟ ﻧ ﺣ و ا ﻟ ﺗ ﺎ ﻟ ﻲ :

ومن ثم تصبح معادلة االختبار الشامل على النحو
التالي:ﺗﺻﺑﺢ ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻻﺧﺗﺑﺎر اﻟﺷﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻲ:
و ﻣ ن ﺛم
ﺢ اﻣﻟﺛﻌﺎﺎﻧدﻟﻲﺔ )ا1ﻻ(ﺧاﺗﻟﺑﻧﺎﻣرواذﻟجﺷﺎاﻣﻷلول
ﺻذﺑج
ﯾوﺷﻣﻣنلﺛ امﻟﻧﺗﻣو
ﻋﻠ )ﻰ1ا(ﻟﻧﻓﺣﻲو اﻟﺣﺗﺎﻟﺎﻟﺔ:ﻲ:
ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ) (1اﻟﻧﻣوذج اﻷول ) (1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:

يشمل النموذج الثاني ( )1النموذج األول ( )1في حالة:
ﯾﺷﻣل اﻟﻧﻣوذج اﻟﺛﺎﻧﻲ ) (1اﻟﻧﻣوذج اﻷول ) (1ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
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والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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نبذة عن المؤلفين
فخري حاسانوف
المخصص
يتولى فخري حاسانوف إدارة مشروع نموذج «كابسارك» االقتصادي القياسي ُ
للطاقة العالمية في كابسارك ،وعمل أستاذ ًا مشارك ًا ومديرا لمركز البحوث االقتصادية
كزميل باحث .وشغل
واالجتماعية في جامعة كافكاز في أذربيجان قبل التحاقه بكابسارك
ٍ
خالل مسيرته المهنية العديد من المناصب في المؤسسات االقتصادية منها نائب مدير
معهد األبحاث في وزارة التنمية االقتصادية ،وباحث ًا اقتصادي ًا أول في البنك المركزي
في أذربيجان ،وقد حصل على منحة «فولبرايت» لمرحلة مابعد الدكتوراة من جامعة
المتحدة األمريكية وتخصص في قطاع المباني واستخدام
جورج واشنطن في الواليات
ّ
تطبيقات نماذج االقتصاد القياسية في التحليل السياسي ،كما أنه عضو في برنامج
المتخصصة في العلوم
األبحاث للتوقعات المستقبلية وهيئة التحرير في مجلة آسيا
ّ
ركز في أبحاثه على نماذج االقتصاد القياسية واقتصاديات الطاقة مع
اإلدارية واألعمال .و ُي ُ
االهتمام بدراسة الدول الغنية بالموارد الطبيعية والعمل على استخدام تطبيقات نماذج
االقتصاد القياسية في األغراض السياسية.

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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نبذة عن المشروع
يتمثل الهدف من مشروع نموذج اقتصاد المملكة العربية السعودية الكلي الخاص بمركز الملك عبدالله
للدراسات والبحوث البترولية ( )KGEMMفي تطوير أداة لتحليل السياسات المحلية التي تجسد التفاعالت
بين االقتصاد السعودي واالقتصاديات العالمية .وعادة ما تولي النماذج المتاحة تركيز ًا أكبر على االقتصاد
العالمي والمساهمين الرئيسيين في الناتج المحلي اإلجمالي العالمي وذلك باستخدام تمثيل مفرط التبسيط
أن هذه
لالقتصادات الرئيسية المصدرة للنفط والغاز لتضمين تدفقات الطاقة في النظام العالمي ،غير ّ
تخفق في مراعاة أهمية قطاع الطاقة في المملكة أو األهمية المتنامية لالقتصاد
النماذج من جهة أخري
ُ
السعودي المحلي باعتباره محرك ًا للطلب المحلي ولصادرات النفط المتاحة بصفة أشمل.
يغطي نموذج اقتصاد المملكة العربية السعودية الكلي الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث
البترولية ( )KGEMMالقطاعات الحقيقية والنقدية والمالية والخارجية والطاقة والعمالة في االقتصاد
السعودي ،ويستصحب وجهة نظر جانب الطلب لالقتصاد مع عدم إهمال جانب العرض.
تم تطوير نموذج اقتصاد المملكة العربية السعودية الكلي الخاص بمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث
البترولية ( )KGEMMمن قبل كابسارك لتحقيق األغراض التالية:
للتأكد من تمثيل االقتصاد السعودي مع األخذ في االعتبار السمات الخاصة التي يتميز بها االقتصاد
السعودي.
لتزويد أصحاب المصلحة في كابسارك بنموذج لالقتصاد الكلي يهدف لتلبية أغراض تقييم سيناريوهات
السياسة المختلفة مثل إصالحات أسعار الطاقة والتغييرات التي تطرأ على السياسات المالية وتأثيرات
األنظمة السعرية المختلفة للنفط.
العمل على ربط بيئة االقتصاد الكلي في المملكة العربية السعودية بنماذج االقتصاد العالمي.
تتمثل الخصائص الرئيسية لنموذج اقتصاد المملكة العربية السعودية الكلي الخاص بمركز الملك عبدالله
للدراسات والبحوث البترولية ( )KGEMMفي اآلتي:
يتميز بها
األساس النظري السليم الذي يتمتع به النموذج إلى جانب تمثيله للسمات الخاصة التي
ُ
االقتصاد السعودي.
تستند تقديرات هذا النموذج على أساليب االقتصاد القياسي المتطورة من أجل تطوير وتحسين النموذج.
سهولة التخصيص بحيث يمكن للنموذج معالجة األسئلة البحثية والسياسات المستقبلية.

والتوقعات للمملكة العربية السعودية
التجريبي
النظري الستهالك الصناعات للكهرباء :التحليل
ُمراجعة اإلطار
ّ
ّ
ّ
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