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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
تشير التقديرات التجريبية إلى أن مرونة الدخل والسعر على المدى الطويل غير ثابتة وتستجيب لتقلبات الدخل
والسعر في المدة التي شملتها الدراسة.
زادت مرونة الدخل الناتج عن الطلب على البنزين حتى عام  ،2014وبلغت ذروتها عند  0.151في أعقاب نمو الدخل
المتاح قبل أن تنخفض لتصل إلى  0.136في عام .2017
يزداد إجمالي مشتريات السيارات عندما يرتفع الدخل المتاح ُمحدثًا زيادة مشتقة في الطلب على البنزين ،بينما
يؤجل المستهلكون مشتريات السيارات الجديدة في مدد انخفاض الدخل .ومع ذلك ،ال يتوقف المستهلكون عن
قيادة السيارات عندما ينخفض دخلهم المتاح ،مما يؤدي إلى استجابة أقل مرونة للطلب على البنزين بسبب
الدخل.
تقع مرونة األسعار في النطاق بين  -0.31إلى  ، -0.05و تصبح أقل مرونة عندما تنخفض األسعار والعكس
صحيح .يوضح هذا النمط أن استجابة المستهلكين تقل بانخفاض األسعار وتزداد بارتفاعها ،وربما ينعكس ذلك
في الحد من القيادة غير الضرورية في أوقات ارتفاع أسعار البنزين.
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الملخص
بعد انخفاض أسعار النفط العالمية في عام  ،2014بدأت
الدول المصدرة للنفط في طرح سياسات جديدة لتطوير
اقتصاداتها .ومن المهم أن يعي صانعو السياسات
المشاركون في تطوير الطاقة واالقتصاد كيفية استجابة
وكالء االقتصاد الرتفاع أسعار الطاقة ،وكيف تؤثر هذه
عد
الزيادة في الطلب على أنواع الوقود المختلفة .هذا و ُت ّ
المملكة العربية السعودية أكبر بلد مصدر للنفط ،وتخضع
حال ًيا إلى العديد من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية.
ويتطلب نجاح هذه اإلصالحات تقييمات دقيقة لمؤشرات
الطاقة في المملكة .يتناول هذا البحث استهالك البنزين
باستخدام نهج معامل التكامل المشترك المتباين زمن ًيا.
يتيح لنا هذا النهج تحليل االستجابات المختلفة للطلب
على مستويات الدخل والسعر .وقد خلُ ص اختبار العالقة
طويلة المدى إلى وجود اتجاه شائع ،واستخدم التقدير
التجريبي نهج معامل متباين زمن ًيا ،ووجد أن المرونة
الكبيرة للدخل المتباين زمن ًيا على المدى الطويل كان
أقل من  .0.15وجد أن مرونة السعر على المدى الطويل
عالوة على ذلكُ ،وجد أن
تتراوح بين  -0.31و.-0.05
ً
سرعة معامل التعديل  ،-0.77مما يعني أن أي انحراف
على المدى القصير يمكن تصحيحه إلى مسار التوازن
على المدى الطويل في أقل من عام ونصف عام .كشفت
نتائج التقدير أن الدخل ليس له أثر كبير في الطلب على
المقدرة
البنزين على المدى القصير ،وأن مرونة السعر
َّ
على المدى القصير تبلغ .-0.13
يمكن استخالص الرؤى السياسية التالية بنا ًء على نتائج
الدراسة:
تؤدي فترات ارتفاع األسعار إلى تأثير سلبي أعلى في
الطلب على البنزين.
قد يؤدي ارتفاع السعر على المدى الطويل إلى
انخفاض الطلب بشدة.
ال تؤثر التغييرات في الدخل المتاح على المدى
كبيرا في الطلب على البنزين .لذلك
تأثيرا
ً
القصير ً
ُيقترح أن سياسات دعم الدخل للقطاع الخاص ـ إذا

مراعية التأثيرات طويلة
لزم وضعها ـ يجب أن تصمم
ً
المدى.
قد تساعد نتائج هذه الدراسة على تنفيذ إصالحات
في أسعار الطاقة والسياسات البيئية بنجاح .وتتسم
اآلثار السلبية ذات الداللة اإلحصائية والمتباينة زمن ًيا
لسعر البنزين المحلي بأهمية خاصة في هذا الشأن.
وقودا
إن لمسار نمو الطلب على البنزين الذي يعد
ً
آثارا مهمة على أمن النفط وانبعاثات
رئيساً ،
استراتيج ًيا ً
الكربون ذات الصلة بالنفط واالستثمارات في المصافي
(دال  .)2012وعلى هذا النحو ،فإن فهم كيف يمكن
للتقلبات في الدخل وأسعار البنزين أن تؤثر في الطلب
على النفط في المملكة العربية السعودية يتيح لصانعي
السياسات تقييم ما يدفع الطلب على البنزين بمرور
الوقت والتطور المحتمل للطلب على النفط في
المستقبل .قد تساعد هذه المعرفة صانعي السياسة في
جانب الطلب على التحكم في الطلب على النفط بصورة
أكثر فعالية من خالل استخدام تدابير مثل التعريفات
الجمركية والضرائب من بين وسائل أخرى .وقد تساعد
أيضا صانعي القرار في جانب العرض على تطوير بيانات
ً
أكثر دقة حول إمدادات النفط الالزمة لتلبية الطلب المتوقع
وفقا لذلك.
والتخطيط لالستثمار في مصافي النفط ً
إن وجود صورة أوضح للطلب على النفط في المستقبل
أيضا المملكة في تطوير اإلجراءات الالزمة
قد تساعد ً
للحد من ثاني أكسيد الكربون في وقتٍ مبكر وتمكين
الكيانات الحكومية من التخطيط لخدمات النقل بمزيدٍ من
المصنعة للسيارات على توقع
اليقين ومساعدة الشركات ُ
مبيعاتها المرتقبة.
بعد انخفاض أسعار النفط العالمية ،نشرت العديد من
البلدان الغنية بالنفط إصالحات أسعار الطاقة لزيادة
حذرا
اإليرادات الحكومية مع التشجيع على استهالك أكثر ً
للطاقة (انظر جوناند وآخرين [ ]2019لمزيدٍ من المناقشة).
قدم ردود فعل الوكالء االقتصاديين في البلدان المصدرة
ُت ّ
للنفط على التغييرات في األنظمة االقتصادية الدولية
والمحلية رؤً ى مفيدة لصناع السياسة المحليين والدوليين.
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يتطلع أصحاب المصلحة اإلقليميون والعالميون حال ًيا إلى
مصدر للنفط ،للتعرف
المملكة العربية السعودية ،أكبر
ِّ
على طرق التنمية المحتملة القتصادهم .ينصب التركيز
على تأثير رؤية السعودية  2030ومبادراتها المختلفة.
على سبيل المثال ،من المتوقع أن يبلغ عدد السيدات
الالئي يقدن السيارات في المملكة العربية السعودية
حوالي ثالثة ماليين في عام ( 2020برايس ووتر هاوس
كوبرز  )2018في أعقاب رفع الحظر عن قيادة السيدات
في المملكة في  2018في إطار سياسة تمكين المرأة
وفق رؤية  .2030وقد يزيد ذلك من الطلب على البنزين
في المستقبل القريب من خالل القنوات المباشرة وغير
المباشرة (مثل قيادة السيدات) .وتتوقع شركة برايس
أيضا أن مبيعات السيارات ستزداد
ووتر هاوس كوبرز ً
بنسبة  %9سنو ًيا حتى عام  2025مقابل زيادة سنوية
قدرها  %3بين  2013و.2017
ُي َع ُّد التحليل المقدم في هذا البحث ذا قيمة خاصة للمملكة
العربية السعودية ،إذ يسمح لصناع السياسة تقييم تأثير
أهداف ومبادرات الرؤية السعودية ،بما في ذلك ،التأثير
المحتمل لألسعار والدخل والسكان في الطلب على
الطاقة .وتشمل هذه المبادرات برنامج تحقيق التوازن
المالي ،وبرنامج التحول الوطني وإصالحات أسعار الطاقة.
يعتمد هدف الرؤية المتمثل في كفاءة الطاقة ،على
سبيل المثال ،على وجود صورة واضحة للتأثيرات العددية
للسائقين في الطلب على البنزين.
في حوالي خمسة عشر بحثًا تمت نمذجة الطلب على
البنزين في المملكة العربية السعودية باستخدام ُنهج
المعامل الثابت/المرونة ،أي أنها افترضت أن عوامل
الطلب على البنزين ثابتة على مدار الفترة التي ُأجري فيها
التحليل .مع ذلك ،يجب أن نضع في حسباننا إجراء تحقيق
يدور حول خصائص الطلب على الطاقة المتغير زمن ًيا
أو على األقل ،اختبار استقرارهاُ .تدير الحكومة السعر
المحلي للبنزين في المملكة العربية السعودية ،ولكنه
قد يتأثر بأسعار النفط الدولية .فعلى الرغم من أن سعر
البنزين في المملكة قد ظل ثاب ًتا بالقيم االسمية لمدد
معينة (أي من  2002إلى  ،)2015مما يعني وجود معدل

نمو سلبي في القيم الحقيقية ،فإن السعر قد تقلب
حادا في عدة مناسبات.
تقل ًبا ً
كبيرا في
ومع ذلك ،شهد سعر البنزين المحلي تقل ًبا
ً
القيمة الحقيقية .ويشمل ذلك زيادة بنسبة  % 48و% 38
وانخفاضا بنسبة 29
في عام  1984و 1988على التوالي،
ً
 %في عام  ،1992وزيادة بنسبة  % 72و 36%في عام
وانخفاضا بنسبة  % 32في
 1995و 1999على التوالي،
ً
عام  ،2007وزيادة بنسبة  % 55في عام  .2016وفي
عام  ،2016زاد السعر بنسبة  % 55.25و 0.85%في عام
 .2017أعلنت الحكومة السعودية زيادة أسعار الكهرباء
والوقود والماء في نهاية ديسمبر  ،2015مما أدى إلى
ارتفاع السعر االسمي لبنزين  91و 95أوكتان من 0.45
و 0.60ريال سعودي للتر إلى  0.75و 0.90ريال سعودي
للتر على التوالي (الشركة العربية لالستثمارات البترولية
(أبيكورب) .)2018 ،في يناير  ،2018ارتفع سعر بنزين
مرة أخرى إلى  1.37و 2.04ريال سعودي
 91و 95أوكتان ً
للتر على التوالي .سترتفع (أو ستنخفض) أسعار الطاقة،
وفقا ألسعار الطاقة
بما في ذلك ،السعر المحلي للبنزين ً
الدولية التي قد تساعد في إدارة النمو المحلي للطلب على
البنزين .من يناير إلى مارس  ،2019انخفض سعر البنزين
 95أوكتان في المملكة من  2.04إلى  2.02ريال سعودي
للتر في أعقاب إعالن شركة أرامكو السعودية أن “األسعار
المحلية للبنزين تخضع للتغيير بنا ًء على تغييرات األسعار
في أسواق التصدير” (جريدة الشرق األوسط .)2019
وقد ظل سعر البنزين  91أوكتان خالل هذه المدة ثاب ًتا عند
 1.37ريال سعودي للتر.
عالوة على ذلك ،يحد عدم وجود وسائل نقل بديلة
ً
في المملكة العربية السعودية من نطاق استجابات
المستهلكين لتغير السعر (القنيبط ومطر  .)2018كما
ُيشير الباحثان إلى أن استجابات المستهلكين السعوديين
لتغييرات األسعار ليست ثابتة.
فبالنظر إلى العوامل الموضحة أعاله ،قد يتوقع المرء أن
استجابة للتغييرات الحادة
تتغير مرونة السعر بمرور الوقت
ً
في األسعار.
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متغيرا للدخل ،المقتبس
نستخدم الدخل المتاح بوصفه
ً
من حسنوف وآخرين ( ،)2019و ُيقاس بمليون ريال
سعودي بأسعار سنة  .2010وبالنظر إلى مسار نمو
االقتصاد السعودي ،فإنه من المستبعد أن تكون
استجابة الطلب على البنزين للتغييرات في مستوى
الدخل المتاح ثابتة على المدى الطويل .شهد االقتصاد
السعودي فترات تقلبات كبيرة بين عامي 2017-1980
(هيمرت وبينالغا  ،)2018فقد انخفض الناتج المحلي
السعودي اإلجمالي بين عامي  1983-1988بنسبة 5.49
 %سنو ًيا مع تباين بنسبة  %40حول المتوسط .وقد
ً
معتدل قدره  %1.16سنو ًيا
مستوى
بلغ هذا االنخفاض
ً
(باستثناء المدة بين  1990و )1992من عام  1989إلى
 .1995أما بين عامي  2003-1996فقد انتعش الناتج
المحلي اإلجمالي غير النفطي تدريج ًيا بنمو سنوي
قدره ( %0.51بتباين قدره  48%حول المتوسط) بسبب
الركود في إنتاج النفط في المملكة العربية السعودية
وتحركات أسعار النفط الدولية (هيمرت وبينالغا .)2018
وقد ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بنسبة
 %5.4بين عامي ( 2011-2004بنسبة تباين  %19حول
المتوسط) نتيجة للتنويع االقتصادي (هيمرت وبينالغا
 .)2018أما بين عامي  2012و  ،2015فقد بلغ متوسط
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في المملكة العربية
السعودية  %2.62سنو ًيا قبل أن ينخفض إلى %1.84
في عام  2016و %0.99في عام ( 2017الهيئة العامة
لإلحصاء  )2018بسبب االنخفاض في أسعار النفط
بشكل أساسي.
الدولية
ٍ
عالوة على ذلك ،خلُ ص سكوت ( )1721 ،2012إلى أن
ً
الوكالء “يتفاعلون بقوةٍ أكبر مع تغيرات األسعار الدائمة
أكثر من المؤقتة ”.من المهم لصانعي السياسات أن
يعرفوا ما إذا كان استهالك الوكالء االقتصاديين للطاقة/
البنزين يستجيب لمستويات الدخل والسعر .أيض ًا  ،خلص
باخت وآخرون ( )2017إلى أن مرونة سعر الطلب على
البنزين ارتفع هامش ًيا في إسبانيا خالل األزمة المالية التي
حصلت بين  ،2013-2008في حين انخفضت مرونة الدخل
طفيفا .وهذا يوضح احتمالية حدوث تغيير في
انخفاضا
ً
ً
استجابة المرونة للصدمات االقتصادية.

وكما ُذكِ َر أعاله ،فحتى في بيئة ذات أسعار مرتفعة ،قد
تؤدي بعض العوامل إلى زيادة الطلب من خالل إلغاء
تأثير الزيادات في األسعار .تحتاج هذه الظاهرة إلى مزيدٍ
من الدراسة من خالل األساليب النظرية واالقتصادية
تماما ،فمن المهم لصانعي
القياسية .وكما هو معلوم ً
آثارا في سياسات
السياسات فهم تأثير السعر ألن له ً
ضرائب الوقود والسياسات المتعلقة بالحد من التدهور
البيئي الناجم عن الوقود األحفوري.
بالنظر إلى مراحل تطوير المتغ ّيرات المنصوص عليها
أعاله ،فقد تكون طبيعة مرونة السعر والدخل للطلب
على البنزين في المملكة العربية السعودية غير ثابتة
أو على األقل ينبغي اختبار استقرارها.
وكما نوقش عند تشانغ وآخرين ( ،)2014فإن تجاهل
ميزة التغير الزمني للمعامل في إطار التكامل المشترك
يؤدي إلى نتائج تراجع زائفة ،ومن ثم ،من منظور
االقتصاد القياسي ،فإنه من المهم وضع الطبيعة
المتغ ّيرة للمعامالت بمرور الوقت في الحسبان .لذلك،
نعتقد أنه من األنسب تطبيق طريقة يمكنها أن تضع
هذه التغييرات في حسباننا ،مثل طريقة معامل التكامل
المشترك المتغير زمن ًيا.
تجدر اإلشارة إلى أن هذه الطريقة لم توضع في الحسبان
سابقا في دراسات الطلب على البنزين في المملكة
ً
العربية السعودية.
في ضوء جميع العوامل المذكورة أعاله ،تبحث هذه
الدراسة اآلثار المحتملة المتباينة زمن ًيا للعوامل
االقتصادية والديموغرافية في الطلب على البنزين في
المملكة العربية السعودية.
تسهم الدراسة في تشكيل الرؤى التالية في البحث:
على حد علمنا ،هذه هي الدراسة األولى التي
استخدمت نهج التكامل المشترك للمعامل المتغير
زمن ًيا لتقييم نمط الطلب على البنزين في المملكة
العربية.
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الملخص

نمذج عدد قليل فقط من األبحاث الطلب على
َ
البنزين في المملكة والبلدان األخرى الغنية بالنفط.
ويمكن استخدام نمط الطلب على البنزين الذي
توصلت له هذه الدراسة كنمط عام لفهم الطلب
على البنزين في االقتصادات المماثلة.
مقياسا أفضل للدخل من الناتج
 ُنعِ د الدخل المتاح
ً
المحلي اإلجمالي العام أو الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي عند نمذجة الطلب على البنزين في
أيضا
المملكة .ويمكن استخدام هذا المقياس ً
لنمذجة الطلب لمصادر الطاقة األخرى.
قد يساعد تقدير مرونة السعر والدخل صانعي القرار
فعالة من أجل تحقيق أهداف
في تنفيذ سياسات ّ
رؤية السعودية .2030

وكشفت نتائج تقديراتنا التجريبية أن مرونة الدخل والسعر
متغيرة زمن ًيا وتتراوح بين صفر و 0.15و -0.31و-0.5
على التوالي.
ُينظم هيكل الجزء المتبقي من البحث على النحو
التالي :يستعرض القسم الثاني األبحاث ذات الصلة،
ويلخص القسم الثالث اإلطار النظري للدراسة  ،ويناقش
القسمين الرابع والخامس المنهجية الم ّتبعة ويستعرضان
البيانات ،ويعرض القسم السادس تفاصيل النتائج
التجريبية للدراسة ،أما القسم السابع فيناقش نتائج
ستعرض في
الدراسة  ،وأخير ًا فإن خالصة الدراسة ُت
َ
القسم الثامن.
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مراجعة الدراسات السابقة
نظرة عامة على دراسات الطلب على
يعرض هذا القسم
ً
البنزين للمملكة العربية السعودية .ونضع في الحسبان
كال من دراسات السالسل الزمنية والدراسات الطولية
ً
نتيجة للعدد المحدود لدراسات السالسل الزمنية.يوضح
ً
راج َعة وجميع المعلومات
الم َ
الجدول (ا) تفاصيل الدراسات ُ
األخرى ذات الصلة .وكما يوضح الجدول ،في األبحاث
المنشورة بعد عام  ،2012تتراوح مرونة سعر الطلب على
البنزين على المدى الطويل من  -0.5إلى  .-0.1تستخدم
مقياسا للدخل.
هذه األبحاث الناتج المحلي اإلجمالي
ً
يستخدم القنيبط ومطر ( )2018نهج تقليل التكاليف
إلى أدنى حد (التكاليف النقدية وغير النقدية [الميزانية
الزمنية]) ،ويجدان أن مرونة السعر غير ثابتة حيث تتغير
حول  -0.1بنا ًء على حجم التغير في السعر .تتوافق هذه
النتيجة مع دراسات سابقة مثل جيتلي ( )1992والتي
تنص على أن استجابات المستهلكين للتغييرات في
أسعار البنزين تختلف باختالف مدى أهمية هذه التغييرات
لألسعار .وقد توصل ماذن وزيروم ( )2010وجيلنجهام
( )2011إلى النتيجة ذاتها ،حيث توصلوا إلى أن زيادة
االستجابات تأتي نتيجة ارتفاع أسعار البنزين وتنخفض
االستجابات عندما تنخفض األسعار .وعلى الرغم من أن
القنيبط ومطر ( )2018خلصوا إلى أن مرونة سعر البنزين
ليست ثابتة بالنسبة للمملكة العربية السعودية ،فإنهما
لم يتناوال الطبيعة المتغيرة للمرونة مع مرور الوقت.
وفقا للدراسات ذاتها الواردة أعاله ،تختلف استجابة الطلب
على البنزين لمقاييس الدخل بين الدراسات ،وتتراوح من
 0.55إلى  .1.10استخدم عطا الله وآخرون ( )2018فقط
مقياس
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي على أنه
ٌ
للدخل ،باإلضافة إلى مجموع الناتج المحلي اإلجمالي.
وقدروا مرونة الطلب بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي
والناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي بقيمة  0.15و0.62
على التوالي.
ذكر
من بين الدراسات الحديثة المذكورة أعاله ،لم ُت َ
المرونة على المدى القصير إال عند أرزاغي والصقلي
( )2015وعطا الله وآخرون ( ،)2018وتبلغ مرونة األسعار
على المدى القصير حوالي  -0.1لكلتا الدراستين ،فقد

قدر أرزاغي والصقلي ( )2015مرونة الدخل على المدى
ّ
القصير بقيمة  ،0.16أما عطا الله وآخرون ( )2018فقد
جدا.
وجدوا أنها ضئيلة ًّ
يمكن تلخيص االستنتاج الكلي من الدراسات التي تمت
وفقا للنحو التالي:
مراجعتها ً
أي من الدراسات في الحسبان طبيعة
لم تأخذ ٌّ
المعامالت المتغيرة زمن ًيا .كنا نود استعراض
دراسات تبحث في الطلب على البنزين في الدول
المصدرة للنفط أو الدول الغنية بالنفط ،وتستخدم
أساليب متغيرة زمن ًيا .ولكن  ،على حد علمنا ،ال
توجد مثل هذه الدراسات .لذلك نستعرض دراستين
استخدم فيهما نهج االقتصاد القياسي ذاته المتبع
في هذه الدراسة .درس بارك وتشاو ( )2010ونيتو
( )2012نمذجة الطلب على البنزين باستخدام
أساليب معامل التداخل المشترك المتغيرة زمن ًيا
بالنسبة للواليات المتحدة وسويسرا ،على التوالي.
اتصاال بهذه
وكانت النتائج التي توصلوا إليها أكثر
ً
الدراسة من الدراسات التي استخدمت طرق تقدير
سابقا .كما خلصت
المعامل الثابت المشار إليها
ً
الدراستان السابق ذكرهما إلى أن المعامالت تتغير
زمن ًيا ،فإن النتائج التي ُح ِص َل عليها باستخدام طرق
معامل ثابت مضللة بسبب مشكلة التحيز المتغيرة
المحذوفة ،كما ناقش تشانغ وآخرون (.)2014
تتراوح قيم مرونة الدخل على المدى الطويل من 0.6
إلى  ،1.1بينما يتراوح مدى مرونة السعر من 0.5
إلى .-0.1
ذكر بحثان آخران فقط المرونة على المدى القصير.
ال توجد أي دراسة اقتصاد قياسي تستخدم مجموعة
البيانات التي تغطي المدة ما بعد عام  2015عندما
بدأت المملكة بإصالح أسعار الطاقة واإلصالح
المالي.
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مراجعة الدراسات السابقة

ال يوجد سوى أربع دراسات حديثة حول الطلب
أساسا تحليالت البيانات
على البنزين ،وتتضمن
ً
المقطعية ،مع دراسة واحدة فقط لسلسلة زمنية.

تؤكد النقاط المذكورة أعاله على الحاجة إلى دراسة حالة
واحدة بشكل فردي،مع االستعانة بأساليب االقتصاد
القياسي المختلفة واستخدام أحدث البيانات .تهدف هذه
الدراسة إلى تلبية هذه الحاجة.

راجعة
الم َ
الجدول  .1ملخص الدراسات ُ
الدراسة

البلد (المجموعة) المدة

نوع
الدراسة

المنهجية

مرونة السعر

مرونة الدخل

المدى القصير المدى الطويل

المدى القصير المدى الطويل

توتو
وجونسون
()1983

منظمة الدول
المصدرة للنفط
(أوبك)

19701979

سالسل
زمنية

طريقة المربعات الصغرى العادية
المعدلة
ّ

ال ينطبق

 -0.09المعامل
يخص المملكة
العربية السعودية

ال ينطبق

 1.02المعامل يخص
المملكة العربية
السعودية

السهالوي
()1988

المملكة العربية
السعودية

19701985

سالسل
زمنية

طريقة المربعات الصغرى العادية

-0.08

-0.67

0.11

0.92

الفارس
()1992

المملكة العربية
السعودية

19701990

سالسل
زمنية

طريقة المربعات الصغرى العادية/
نموذج التعديل الجزئي

-0.08

-0.30

0.02

0.07

التونى
( 1994أ)

دول مجلس التعاون
الخليجي

19751989

طولية

التأثيرات الثابتة للبلدان/نموذج
التعديل الجزئي

 -0.11إلى -0.09

 -0.13إلى -0.11

 0.21إلى 0.41

 0.23إلى 0.48

التونى
( 1994ب)

المجموعة الفرعية من 1975-
1989
دول مجلس التعاون
الخليجي

طولية

التأثيرات الثابتة للبلدان/نموذج
التعديل الجزئي

-0.04

-0.05

0.28

0.33

التونى
( 1996أ)

دول مجلس التعاون
الخليجي

19751993

طولية

التأثيرات الثابتة للبلدان/نموذج
التعديل الجزئي

-0.11

-0.17

0.31

0.48

التونى
( 1996ب)

المجموعة الفرعية من 1975-
1993
دول مجلس التعاون
الخليجي

طولية

التأثيرات الثابتة للبلدان/نموذج
التعديل الجزئي

-0.04

-0.05

0.38

0.43

الفارس
()1997

المملكة العربية
السعودية

19701991

سالسل
زمنية

طريقة المربعات الصغرى العادية/
نموذج التعديل الجزئي

-0.09

-0.32

0.03

0.11

السهالوي
()1997

المملكة العربية
السعودية

19711995

سالسل
زمنية

طريقة المربعات الصغرى العادية/
نموذج التعديل الجزئي

-0.16

-0.80

0.30

1.50

شاكرافورتي المملكة العربية
السعودية
وآخرون
()2000

19721992

سالسل
زمنية

طريقة المربعات الصغرى العادية/
نموذج التعديل الجزئي

-0.08

-0.52

0.10

0.66

دال ()2012

 120دولة ،بما في
ذلك المملكة العربية
السعودية

مدد زمنية
مختلفة

سالسل
زمنية
وطولية

مراجعة الدراسات السابقة

ال ينطبق

 -0.09المعامل
يخص المملكة
العربية السعودية

ال ينطبق

 1.02المعامل يخص
المملكة العربية
السعودية

اليوسف
()2013

دول مجلس التعاون
الخليجي

19802010

طولية

طريقة المربعات الصغرى العادية
المعدلة بالكامل الطولية وطريقة
ّ
المربعات الصغرى العادية
الديناميكية

ال ينطبق

 -0.36إلى -0.28
المعامل يخص
المملكة العربية
السعودية

ال ينطبق

 0.55إلى 0.56
المعامل يخص المملكة
العربية السعودية

بيرك
ونيشيتاتن
()2013

 132دولة ،بما في
ذلك المملكة العربية
السعودية

19952008

طولية

طريقة المربعات الصغرى العادية
المعدلة بالكامل الطولية المجمعة
ّ

ال ينطبق

 -0.5إلى -0.2

ال ينطبق

 0.95إلى 1.10

أرزاغي
وسكولي
()2015

 32دولة داعمة
للوقود ،بما في ذلك
المملكة العربية
السعودية

19982010

طولية

التأثيرات الثابتة والتأثيرات
العشوائية/نموذج التعديل الجزئي

-0.05

-0.25

0.16

0.81

عطا الله
وآخرون
()2018

المملكة العربية
السعودية

19812015

سالسل
زمنية

نموذج السالسل الزمنية الهيكلية

 -10مرونة مع
الناتج المحلي
اإلجمالي
 -0.09مرونة مع
الناتج المحلي
اإلجمالي غير
النفطي

 -15مرونة مع الناتج
المحلي اإلجمالي
 -0.09مرونة مع
الناتج المحلي
اإلجمالي غير
النفطي

ضئيل

 -15مرونة مع الناتج
المحلي اإلجمالي
 -0.62مرونة مع الناتج
المحلي اإلجمالي غير
النفطي
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المواصفات الوظيفية لنموذج الطلب
على البنزين
على غرار النموذج المفضل لدال وستيرنر ( )1991وبيرك
ونيشيتاتينو ( )2013وعطا الله وآخرين ()2018؛ تعرض
هذه الدراسة نماذج للطلب على البنزين للفرد بوصفه
دالة لسعر البنزين الفعلي والدخل الفعلي للفرد .ويمكن
صياغة العالقة المستخدمة للنمذجة على النحو التالي:
mgp$ = 𝛼𝛼' + 𝛼𝛼) 𝑑𝑑𝑑𝑑$ + 𝛼𝛼, 𝑟𝑟𝑟𝑟$ + 𝜀𝜀$

()1

حيث إن mgptو incptو rptتمثل طلب الفرد على
البنزين ودخل الفرد الفعلي وسعر البنزين الفعلي ،على
التوالي .وترد جميع المتغيرات في شكل لوغاريتمي .و ُتعد
كل من  α1و α2معايير يجب تقديرهما ،و εtمعدل خطأ.
ونظرا ألن جميع المتغيرات الموجودة في ( )1في شكل
ً
وفقا لذلك
لوغاريتمي ،فيمكن تفسير كل من  α1وً α2
على أنهما مرونة الدخل والسعر ،ونتوقع عالمات إيجابية
نظرا
وسلبية لهما من تقديرات االقتصاد القياسي.
ً
ألن سلوكيات المتغيرات اليمنى للمعادلة ( )1يمكن أن

تتغير زمن ًيا ،فمن المحتمل أن تختلف استجابات طلب
البنزين مع التغيرات في السعر .وقد تكون التغييرات
في المتغيرات ناتجة عن سياسات اجتماعية واقتصادية
جديدة أو تغييرات هيكلية أو صدمات في االقتصاد ،من
بين عدة عوامل .للنماذج المماثلة لـ ( )1عيب واحد وهو
وفقا لتشانغ وآخرين ( ،)2014غير قادرة على معرفة
أنهاً ،
تقلبات المرونة زمن ًيا ،مما قد يؤدي إلى تقديرات تحريفية
للمعايير إذا كانت غير ثابتة بالفعل .وتتمثل إحدى طرق
التعامل مع هذه المشكلة في استخدام أساليب تقدير
متغيرة زمن ًيا ،والتي تراعي أن تكون المعايير دالة للوقت.
مع أخذ ذلك في الحسبان ،يمكن إعادة صياغة المعادلة
( )1على النحو التالي:
mgp$ = 𝛼𝛼' + 𝛼𝛼)$ 𝑑𝑑𝑑𝑑$ + 𝛼𝛼,$ 𝑟𝑟𝑟𝑟$ + 𝜀𝜀$

()2

تستخدم الدراسة الحالية المواصفات ( )2لوضع نموذج
عالقة الطلب على البنزين.
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منهجية االقتصاد القياسي
 مثل،) باستخدام ُنهج مختلفة2( يمكن تقدير المعادلة
نهج التكامل المشترك المتغير زمن ًيا الذي يستخدمه بارك
) لوضع نموذج الطلب على البنزين في2010( وتشاو
 وطريقة مرشح كلمان كما استخدمه،الواليات المتحدة
يستخدم طريقة المربعات الصغرى المعتادة.2
) لوضع نموذج الطلب على2014( أريسوي وأوزتورك
 ويقدر المعادلة لألزواج،والمواصفات المختارة
 تستخدم الدراسة الحالية نهج معامل.الكهرباء في تركيا
واستنادا إلى معيار معلومات
،q وp المختلفة
ً
التكامل المشترك المتغير زمن ًيا الذي اقترحه بارك وهان
.p وp لكل من
ٍ  يختار الحد األمثل،شوارز
) و ُيطبق في العديد من الدراسات التجريبية1999(
،2010  بارك وتشاو،2003 (تشانغ ومارتينيز شومبو
:يحول البيانات باستخدام المعادلة أدناه.3
 ولدى طريقة.) وآخرون2018 و2017 وميكايلوف وآخرون
𝑡𝑡
 على.معامل التكامل المشترك المتغير زمن ًيا بعض المزايا
∗
𝑥𝑥"#
= 𝑔𝑔" ' * ⊗ 𝑥𝑥#∗
)4(
𝑇𝑇
 مع األخذ في الحسبان الطبيعة المتغيرة،سبيل المثال
The TVC method by Park and Hahn (1999) can be summarized as follows:
 فإن هذه الطريقة تتداخل مع حالة المعامل،للمتغيرات
𝑥𝑥"∗ = 𝑥𝑥" −Λ' Σ)* 𝑤𝑤" ,حيث
The TVC method by Park and Hahn (1999) can be summarized as follows:
1) It defines the coefficient(s) as a function of time, approximating it (or them) in Fourier
 وتسمح للباحثين باختبار ما إذا كان المعامل.الثابت
1) It (coefficient)
defines the coefficient(s)
as a function
flexible form (FFF). FFF expresses the function
as a linear combination
of of time, approximating it (or them) in Fourier
و
طويلةas عالقة
الختبار وجود
 وكذلك،متغيرا زمن ًيا أم ال
ً
flexible
form (FFF).
FFF expresses the function
(coefficient)
a linear combination
of
polynomials and pairs of periodic functions. It can
be expressed
as follows:
4
𝑡𝑡
polynomials
and pairs of periodic functions.
It can beال
expressed
follows:
،ذلكasعلى
عالوة
.األجل بين المتغيرات ذات األهمية
ً
* 6)5(
8 = 9 + ∑ 9𝑦𝑦"6∗ =
8 +
[9( & +cos
62D%
(3))𝑤𝑤"
𝑦𝑦"∑− &𝑔𝑔
⊗(2D%
Λ/ Σ)12+𝑤𝑤9" + 𝛼𝛼sin
(0, 8]
𝜔𝜔2/ Ω12
( −
//
𝑇𝑇
* 6 8 = 9 + ∑ 9 6 8 + ∑ [9
cos (2D% ) + 9
62D% 8]
(3)
 وآخرونsin
(تشانغ
الثابتة
حساسا للمكافئات
ُيعد النموذج
ً
Where t is the time trend, T is the number of observations, p is the number of polynomials and q
 طريقة معامل التكامل المشترك المتغير زمن ًيا.)2014
Where t isمتعدد
the time ناقل
trend, Tعد
is the
of
observations, p is the number of polynomials and q
is the number of trigonometric
،المثلثيةpairs.
الحدود واألزواج
 ُتgnumber
إن
حيث
k
) وتشانغ1999(  راجع بارك وهان.موصوفة بإيجاز هنا
is the number of trigonometric pairs.
2) It uses the ordinary least squares method
and the
chosen
specification,
the
:التالي
النحو
على
كتابتهاestimates
ويمكن
.تفصيال
أكثر
وصف
It uses
ordinary information
least squarescriterion
method and the chosen
estimates
the ) للحصول على2014( وآخرون
equation for different pairs of p and q, and,2)based
on the Schwarz
ً specification,
، عدد المشاهداتT  وتمثل، االتجاه الزمنيt حيث تمثل
 عدد األزواجq  العدد المتعددة الحدود وتمثلp وتمثل
.المثلثية
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𝑡𝑡 𝑡𝑡 p+and q.𝑡𝑡 𝑡𝑡
𝑡𝑡 7different pairs
𝑡𝑡
and 𝑡𝑡q,44and, based on the Schwarz information criterion
(SIC), choses
optimal
𝑔𝑔" = (1,
, ( ) , … , ( ) , .cos .2𝜋𝜋 4 equation
, sin .2𝜋𝜋 for
44 , .cos .4𝜋𝜋 4 ,of
sinp.4𝜋𝜋
𝑇𝑇 𝑇𝑇
𝑇𝑇
𝑇𝑇
𝑇𝑇
𝑇𝑇
𝑇𝑇
3) It transforms the data using the formulas below:(SIC), choses optimal p and q.
7
𝑡𝑡
𝑡𝑡
3) It transforms the data
using the formulas below:
, …∗, .cos .2𝑞𝑞𝑞𝑞
4 , sin .2𝑞𝑞𝑞𝑞 44 )7
O
𝑇𝑇 K$∗
𝑇𝑇
(4)
K5$ = M5 N Q ⊗
P
O
∗
(4)
K5$
= M5 N Q ⊗ K$∗
P
Where K$∗ = K$ −Λ, Σ ?+ W$ ,

يمكن تلخيص طريقة معامل التكامل المشترك المتغير
:) على النحو التالي1999( زمن ًيا من بارك وهان

)6(

Where K = K −Λ Σ W ,
ِّ .1
 إلىt,T,p,q  ⊗ ترمز إلى جداء كرونكر وترمز،يعرف المعامل (المعامالت) على أنها دالة للوقت
and
ويقربها في نموذج فورييه المرن والذي يصف
O
(5)
X = Xالمتغيرات
− NM N Q ⊗ Λمتجه
Σ Wx
− (0, \ ،أعاله
Ω )W حدد
Q t* وتمثل
َّ الم
ُ نفس
P
O
أنها تركيبة خطية
(5) الدالة (المعامل) على
X = X − NM N Q ⊗ Λ Σ W Q * − متعددة
(0, \ Ω )W
P
 بينما،التوضيحية
).(‘  وترمز، إلى متغير تابعyt ترمز
Where, M is the vector of polynomials and trigonometric pairs,
which can be written as below:
 يمكن التعبير.الحدود وأزواج من الداالت الدورية
Where,w
M =(u
is the vector
polynomials
and trigonometric
pairs, which can be written as below:
,(∆xoft(‘(‘
المنقول
إلى
 القيمut حيث تمثل
(6)
t
t
(6) :عنها على النحو التالي
المتبقية من تقدير المربعات الصغرى المعتادة
⊗ stands for kronecker product; O, P, (, a is the same as defined above; K is a vector of explanatory
/
<
⊗ stands
kronecker
product;
O,qو
P,)(,)p
a, where
isبقيم
the same
variables, while X is a dependent
stands
for
transpose;
W
= (c , (∆K
c as defined above; K is a vector of explanatory
ويعبرvariable;(.
مؤثر )الفرق
∆for
ويمثل
المثلى
𝑡𝑡
𝑡𝑡 𝑡𝑡
variables,
while
X is ap dependent
variable;(.
for transpose; W 𝛼𝛼
="#
(c$, (∆K
represents the residuals from the OLS estimation
with the
optimal
and q values
and ∆ )isstands
a
+ ,c 𝜃𝜃- $ ' + ,[𝜃𝜃/01-23 cos (2𝜋𝜋𝜋𝜋 )
' =) )𝜃𝜃*, where
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𝑇𝑇
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)3(
thee(W
residuals
is a
-=3
∑ OLS
difference operator; Ω = ∑
e(W , W represents
), Σ = ∑
, W ), from
Λ =the
e(Westimation
, W ), with the optimal p and q values and ∆-=3
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منهجية االقتصاد القياسي

: يستخدم بيانات محولة لتقدير المعادلة أدناه.4

وتختبر طريقة معامل التكامل المشترك المتغير.6
.)1999 ،زمن ًيا لمعرفة األهمية (بارك وههان
 تنص.p+2q  مع درجات الحرية- χ2 ُتختبر
الفرضية الصفرية على أن جميع المعامالت
 ويمكن التعبير،معا
ً المتغيرة تكون غير مهمة
:عنها كما يلي
)9(

𝜃𝜃" = 𝜃𝜃$ = ⋯ = 𝜃𝜃&'$( = 0

X$∗

)7(

(

∗
∗
𝑦𝑦"∗ = 𝑥𝑥'"
𝛼𝛼' + 𝜀𝜀'"

X$∗

المشترك ∗باستخدام اختبار جمع
التكامل
يختبر.5
∗
∗
X$ = K5$
*55)+ -It5$
tests for cointegration using the
 و ُيعد اختبار جمع المتغير.)1990 المتغير (بارك
is a Wald test and is defined below
(7) هو اختبار ولد المعرف
= K * +:أدناه
َّ addition
ُ
ُ (VAT) (Park 1990). The VAT
5) It tests for cointegration using the
variable
test
n

∗n
5$ 5

∗
5$

is a Wald test and is defined below:

5) It tests for cointegration using the variable addition test (VAT) (Park 1990). The VAT test
∗ (
W" = 𝜔𝜔∗'( )*( 𝜀𝜀̂/,
)
is a Wald test and is defined below:

)8(

,

∗2 (
− *( 𝜀𝜀̂/,
) 3
,

W7 = \∗?,

∗ ,
∗t ,
ويكون البديل “أن تكون إحدى المعامالت مهمة على
W7 = \∗?, qr( -̂5$
) − r( -̂5$
)∗ u
-̂5$
represents
يمثل
 حيث إنthe residuals
(8)$  القيمWhere
W = \ qr( -̂ ) − r(،)7(
-̂ ) u المتبقية من المعادلة
$
األقل” مع اإلشارة إلى أهمية طريقة معامل التكامل
∗
∗t
Where -̂زة
residualsمن
from
equationequation
(7),
and -̂5$
the residuals
(7)represents
augmented
with adf
وتمثل
) الم7( the
المعادلة
المتبقية
القيم
5$عز
َّ represents
represents the residuals from equation (7), and
-̂ ُ represents the residuals from
.)1999 ،ا (بارك وههانWhere
زمن ًي-̂المتغير
المشترك
?+
,
=\
equation
(7) augmented
trendcalculated
polynomials.
using
variances
++ − \+, Ωfro
,,
\ Ω additional
\ , .إضافية
equation (7) augmented with additional trend
polynomials.
اتجاهات
بمتعدد
حسب
 \ = \ ُت−with
ِّ \∗the
calculated using the variances from the firstcalculated
step OLS estimation.
null hypothesis
using theThe
variances
fromofthe first step
OLStests
estimation.
The coefficients
null hypotheso
VAT
is
that
“all
األولىareالخطوة
باستخدام المتغيرات الناتجة من
بإيجاز البيانات المستخدمة في
القسم
يصفof the additional
VATالتالي
tests is that
“all coefficients
insignificant,”
VATtrend
testsvariables
is that “alljointly
coefficients
of the additional
trend variables
jointly insignifica
referring
to the are
existence
of a coin
referring to the existence of a cointegration relationship
(Park 1990).
بالفرضية
قصد
ي
.المعتادة
الصغرى
المربعات
لتقدير
.التقديرات التجريبية
referring to the existenceُ of a cointegration relationship (Park 1990).
6) It tests the TVC for significance (P
6) It tests the TVC for significance (Park and Hahn, 1999). This a w -test with ( + 2a degrees
المتغير أن
الختبارات
6) It testsمعامالت
the TVC for“جميع
significance
(Park andجمع
Hahn,
1999). Thisالصفرية
a w , -test with ( + 2a deg
of freedom. The null hypothesis states that all the varying coefficients are jointly
of freedom. The null hypothesi
of freedom.
The ”ا
null
that all
the varying
coefficients are jo
insignificant, which can be expressed as follows:
في إشارة
مع
غير مهمةstates
اإلضافي
االتجاه
متغيرات
ً hypothesis
insignificant, which can be expres
(9) as follows:
9 = 9 = ⋯ = insignificant,
9
=0
which can be expressed
.)1990 إلى وجود عالقة تكامل مشتركة (بارك
9 =9
∗
5$

?,
∗

7

$

∗ ,
5$

$

∗t ,
5$

∗t
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,
∗
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?+
,,
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=>,E

The alternative is “at least one of the coefficients is significant,” stating the significance
9 = 9 of=
the TVC method (Park and Hahn 1999).

+

,

⋯ = 9=>,E = 0

alternativestating
is “at least
one of t
The alternative is “at least one of the coefficientsThe
is significant,”
the significanc

The next section briefly describes the data employed in the empirical estimations.

the TVC method (Park and Hahn 1999).

5. Data
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the TVC method (Park and Hahn 1
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البيانات
تستخدم الدراسة بيانات سنوية من  1980إلى .2017
وتشمل هذه المدة إصالح أسعار البنزين في المملكة
العربية السعودية التي ُنفذت في نهاية ديسمبر  2015بين
سياسات أخرى ذات صلة بالرؤية السعودية .2030
يقاس الطلب النهائي على بنزين المحركات باستثناء
الوقود الحيوي في النقل (بنزين المحركات للفرد) بمقياس
المليون لتر .وقد تم الحصول على البيانات من عام 1980
إلى  2016من الوكالة الدولية للطاقة (الوكالة الدولية
للطاقة  .)2018أما بيانات عام  2017فقد تم الحصول
عليها باستخدام معدل  2017من المبادرة المشتركة بين
المنظمات لجمع البيانات الخاصة بالنفط (جودي .)2018
استخدمت بعض الدراسات الناتج المحلي اإلجمالي
مقياسا للدخل
أو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
ً
لبحث الطلب على البنزين في المملكة العربية السعودية.
ومع ذلك ،تستخدم هذه الدراسة الدخل المتاح ألنه وفق
نظام الحسابات الوطنيةُ ،يقصد به الدخل الذي يمكن
توفيره أو إنفاقه على البضائع والخدمات ،بما في ذلك
ونظرا
البنزين (المفوضية األوروبية وآخرون .)2008
ً
لعدم توفر بيانات الدخل الوطني المتاح للمملكة العربية
السعودية للمدة من  1980إلى  2017بأكملها ،فقد
استبدلنا بها الدخل الخاص المتاح (الحسابات الوطنية
كبيرا من الدخل
 )2017حيث يمثل الدخل الخاص المتاح جز ًءا
ً
الوطني المتاح .ثان ًيا ،في البلدان المعتمدة على الموارد
مثل المملكة العربية السعودية ،تحول الحكومة جز ًءا من
إيرادات مواردها إلى القطاع الخاص الذي يساهم بدوره في

الدخل المتاح ،ويمكن أن يؤثر في الطلب على البنزين.
ُيؤخذ الدخل المتاح من حسنوف وآخرين ( )2018و ُيقاس
أيضا الناتج
بمليون ريال سعودي بأسعار  .2010استخدمنا ً
مقياسا للدخل ،ولكن لم
المحلي اإلجمالي غير النفطي
ً
تكن النتائج التي تم الحصول عليها من خالل استخدام
هذا المقياس ذات صلة بهذه الدراسة مثل النتائج التي تم
الحصول عليها من الدخل الخاص المتاح.
يشير السعر الحقيقي إلى متوسط سعر البنزين الحقيقي
المرجح بالريال السعودي باللتر الواحدُ .أخذت بيانات
ُ
حدثة المستخدمة في
الم ّ
األسعار من بيانات أسعار البنزين ُ
دراسة عطا الله وآخرين ( )2018التي أعدها الباحثون في
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية .يمكن
االطالع على تفاصيل هذه البيانات في دراسة عطا الله
وآخرين (.)2018
ُتستخدم البيانات السكانية في تحويل بيانات الطلب على
البنزين و الدخل المتاح إلى نصيب الفردُ .أخذت البيانات
المتعلقة بالسكان من قاعدة بيانات األمم المتحدة (.)2017
أيضا متغير حافز وهمي ( )1989في التقديرات
أدرجنا ً
التجريبية لتناول االنخفاض الحاد في الطلب على البنزين
في  1989مع أخذ  1في عام  1989وصفر بخالف ذلك.
يقدم الجدول ( )2اإلحصاءات الوصفية للمتغ ّيرات
المستخدمة للفترات الثالثة  ،أي العينة بأكملها ،ومرحلتين
من مراحل التنمية االقتصادية في المملكة العربية السعودية
على النحو الموضح في هريمت وبينالجا (.)2018

الجدول  .2اإلحصاءات الوصفية للمتغيرات.
المتوسط الحسابي

معامل المتغير%

االنحراف المعياري

2015-2009 2008-1980 2017-1980 2015-2009 2008-1980 2017-1980 2015-2009 2008-1980 2017-1980
0.67

0.60

0.90

0.14

0.06

0.06

21

11

7

بنزين المحركات
للفرد
الدخل المتاح

24.75

20.65

37.30

9.22

5.87

4.34

37

28

12

السعر الحقيقي

0.63

0.67

0.47

0.26

0.29

0.03

41

43

6

مالحظات :يبلغ بنزين المحركات للفرد بآالف اللترات ويبلغ الدخل المتاح بآالف الرياالت ويكون السعر الحقيقي بالريال السعودي/لتر .يكون بنزين المحركات للفرد والدخل
المتاح من حيث نصيب الفرد.
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البيانات
كما يوضح الجدول ( ،)2يكون متوسط دخل الفرد والطلب
على البنزين في المدة االقتصادية الضعيفة نسب ًيا من
 1980-2008أقل من المرحلة التالية للنمو االقتصادي
استقرارا مع
( .)2009-2015وتكون المدة األخيرة أكثر
ً
وجود متغيرات أصغر حول المتوسط .ومع ذلك ،تكون
قيم المتوسط للمدة بأكملها أكبر من تلك المدة الخاصة
بالتنمية االقتصادية الضعيفة نسب ًيا وأصغر من تلك
الموجودة في مرحلة التنمية االقتصادية المستقرة.
ويعكس ذلك تأثير الصدمات التي تعرض لها االقتصاد.

ونظرا ألن سعر البنزين أداة
على النقيض من ذلك،
ً
سياسية لصانعي السياسات وأداة اجتماعية وسياسية
للقادة ومسعى حميد للمستهلكين؛ يكون للسعر
الحقيقي للبنزين قيمة متوسطة أعلى مع تباين أعلى
في  ،2008-1980وقيمة متوسطة أصغر خالل المدة
االقتصادية المستقرة من .2015-2009
يوضح الشكل ( )1المسار التاريخي للمتغيرات في شكل
لوغاريتمي ومعدالت نموها.
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النتائج التجريبية
اختبرنا المتغيرات لجذر الوحدة باستخدام اختبار ديكي
فولر المعزز (ديكي وفولر  ،)1981ويعرض الجدول 3
النتائج .كما يتضح من الجدولُ ،دمِ َجت جميع المتغيرات
من الدرجة األولى.
بعد دمج جميع المتغيرات من الدرجة األولى ،يمكننا
االنتقال إلى التحقيق في العالقة طويلة األجل.
تناولنا معامالت متغيرات الدخل والسعر بوصفها متغيرات
وفقا لمنهجيتنا ،اخترنا ً
أول القيم المثلى لـ
متباينة زمن ًياً .
 pو .q

بعد إجراء التحويالت ( )4و ( ،)5نقدر المعادلة ( )7مع
المحولة .في الخطوة التالية ،اختبرنا متغيرات
البيانات
ّ
عالقة الدمج المشترك باستخدام اختبار إضافة المتغير،
ُتعرض النتائج في الجدول  .4بمقارنة إحصاءات االختبار
والقيم الحرجة في الجدول  ،4يمكننا أن نرى أن قيمة
االختبار أصغر من القيمة الحرجة البالغة  %5ولكنها أعلى
عددا
نظرا ألن لدينا ً
من القيمة الحرجة البالغة ً .%10
صغيرا من المالحظات وأن اختبار إضافة المتغير يعتمد
ً
على التقارب ويستنتج الحركة المشتركة على المدى
الطويل عند مستوى داللة بنسبة  ،%5فإننا نستنتج أن
هناك عالقة مشتركة عند مستوى داللة .%5

كل من معامالت الدخل والسعر متباينة
جرى العثور على ٍّ
استنادا إلى معيار
زمن ًيا على النحو الموضح أدناه.
ً
معلومات شوارتز ،جرى العثور على القيم المثلى لتكون
 ،p = 2و  q = 2لمعامل الدخل ،و  p = 1و  q = 2لمعامل
السعر.
الجدول  .3نتائج اختبار جذر الوحدة لديكي وفولر المعزز
التقاطع

المتغيرات

المستوى

K

الفرق األول

K

mgpt

-0.029

0

*-2.667

1

-1.976

0

***-4.553

0

-0.211

0

***-5.076

0

rpt
dit

التقاطع والتوجه

mgpt
dit

rpt

-2.957

2

***-5.508

0

-2.016

0

***-5.950

0

-1.697

0

***-4.616

0

استنادا إلى معايير معلومات شوارز ،تشير *** و * إلى رفض الفرضيات الباطلة
مالحظات :جرى تعيين ترتيب التأخير األقصى إلى اثنين وتحدد ترتيب التأخير األمثل ()K
ً
عند مستويات األهمية  1%و 10%على التواليُ .أخذت القيم الحرجة من ماكينون ()1996

الجدول  .4نتائج اختبار الدمج المشترك
اختبار إضافة المتغير
توزيع

كاي تربيع

df = 4

النتيجة

القيم الحرجة

إحصائيات االختبار

%1

13.18

9.47

%5

9.49

%10

7.78

مالحظات df :تعني درجة الحرية df .تساوي  4درجات حيث استخدمنا أربعة متغيرات اتجاه الختبار إضافة المتغير.
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النتائج التجريبية
 مما يعني أنه يمكننا رفض الفرضية،القيم الحرجة
 لذلك نستنتج أن.الصفرية للمعامالت غير الدالة
.معامالت الدخل ومتغيرات األسعار متباينة زمن ًيا بالفعل

 نختبر ما إذا كانت،بعدما أنشأنا العالقة طويلة األمد
 تم.معامالت الدخل والسعر المقدرة متباينة زمن ًيا أم ال
.5 توضيح إحصاءات االختبار والقيم الحرجة في الجدول
 أن إحصاءات االختبار أعلى في جميع5 يوضح الجدول

. اختبار داللة المعامالت المتباينة زمن ًيا.5 الجدول
معامل الدخل
القيم الحرجة
10%

5%

1%

10.65

12.59

16.81

إحصاءات االختبار
441.45
معامل السعر

القيم الحرجة
10%

5%

1%

9.24

11.07

15.09

إحصائيات االختبار
151.97

p + 2q = 6 = درجة الحرية،p = 2، q = 2  بالنسبة لمعامل الدخل:مالحظات
. عدد األزواج المثلثية في مواصفات المعامالت المتباينة زمن ًياq  يعد، متعدد الحدودp  يعد،p + 2q = 5  تساوي درجة الحرية،p = 1، q = 2 ( لمعامل السعر
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أيضا بتضمين الدمية النبضية
ً  لقد قمنا. توجد القيم متعددة الحدود بين قوسين، وهو معامل المتغير دون المعامل المتباين زمن ًيا، المعامل الثابتfc  تعني:مالحظات
. على خالف ذلك0 و1989  في1 ) مع أخذ1989(
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النتائج التجريبية
قيما من  0.00إلى  ،0.15متجاهلة القيم السلبية قبل
ً
عام .1993

يقدم الجدول  6النتائج على المدى الطويل .يوضح
الشكالن  2و 3على التوالي مرونة الدخل والسعر
المتباينتين.
تأخذ مرونة الدخل المتباين زمن ًيا المبينة في الشكل 3

كما يوضح الشكل  ،3تتراوح مرونة األسعار المتباينة
زمن ًيا بين (.)-0.05 ،-0.31

الشكل  .2مرونة الدخل المتباين زمن ًيا.
Time-varying income elasticity

0.12

-0.03

2017

2010

1996

2003

1989

1982

زمنيا
مرونة الدخل المتباين
ً

0.02

Time-varying income elasticity

0.07

-0.08

Time

الوقت

الشكل  .3مرونة األسعار المتباينة زمن ًيا.
Time-varying price elasticity
-0.07

-0.22
-0.27

مرونة األسعار المتباينة زمنيا

-0.17

ً
Time-varying
price elasticity

-0.12

-0.32
2017

2010

1996

2003

1989

1982

Time
الوقت
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استخدمنا استراتيجية من العام إلى الخاص لتقدير المدى
القصير (انظر كامبوس وآخرون ]2005[ .من بين آخرين).
يكمن الفرق الوحيد بين المعادلة الحالية قصيرة المدى
والمعادالت التقليدية في أن مصطلح تصحيح الخطأ في
مواصفاتنا يأتي من المواصفات ذات معامل متباين زمن ًيا.
بمعنى آخر ،يعد هو المتبقي من النموذج حيث تكون
المعامالت متباينة زمن ًيا (المعادلة رقم  .)2يقدم الجدول
 7المواصفات النهائية على المدى القصير بنا ًء على نتائج
االختبار (النموذج العام غير المقيد ونتائج االختبار لم تذكر
في هذه الوثيقة لتوفير المساحة ولكنهما متاحان من

المؤلفين عند الطلب) .تجتاز المواصفة النهائية اختبارات
التشخيص للمتبقيات واختبار الخطأ في معادلة مواصفات
االنحدار لرامزي ( )RESETالموضح في الجدول .7
ُتظهر األشكال  4-5الرسوم البيانية لألجزاء المتبقية
المتكررة ،الرسم البياني للتحكم في اإلجمالي التراكمي
واختبار المربعات لإلجمالي التراكمي .كما تظهر
األشكال ،جميع نتائج االختبار تميل لصالح المواصفات
النهائية على المدى القصير.

الجدول  .7المواصفات النهائية قصيرة المدى.
المتغيرات
المعامالت

قيم متعددة الحدود

-0.126

)d(mgpt-2

0.241

)d(dp1989

ect t-1

)(0.000

)(0.000

)(0.000

أخطاء في مواصفات االنحدار

الجذر التربيعي

إمكانات لوغاريتمية

درجة الحرية

k

0.017

0.888

97.392

30

5

اختبار إل إم

اختبار وايت

اختبار جارك-بيرا

RESET test

0.313

1.748

2.240

0.135

)(0.854

)(0.155

)(0.326

)(0.716

-0.766

)d(incpt-1

)(0.000

)d(rpt

-0.103

مالحظات = ect :مدة تصحيح الخطأ = SE of regression ،أخطاء في مواصفات االنحدار = df ،درجة الحرية؛  = Kعدد المالحظات = LM test ،اختبار االرتباط التسلسلي
جودفري بروتش (مدد تأخير =  = White test ،)2اختبار وايت لمضاعفة التغاير = JB test .اختبار المالءمة جارك-بيرا = RESET test ،اختبار الخطأ في معادلة مواصفات
االنحدار لرامزي
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النتائج التجريبية
الشكل  .4الرسوم البيانية لألجزاء المتبقية المتكررة.
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جميع المعايير المقدرة على المدى القصير لها عالمات
متوقعة ،كما أنها ذات داللة إحصائية .تشير الداللة
اإلحصائية وحجم سرعة معامل الضبط إلى استقرار
العالقة طويلة األجل .يسمح لنا حجم سرعة معامل الضبط

باستنتاج أن أي انحراف قصير المدى عن العالقة طويلة
المدى من المتوقع أن يصحح مرة أخرى خالل أكثر من
عام .يكون لتغيير السعر المعاصر ذي الداللة اإلحصائية
عالمة ذات مغزى ،ال توجد تغييرات في الدخل.
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النتائج التجريبية
الشكل  .5الرسم البياني للتحكم في اإلجمالي التراكمي واختبار المربعات لإلجمالي التراكمي لتحقيق االستقرار.
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مناقشة النتائج
حد كبير لنتائج
تعد نتائج المعايير
المقدرة مماثلة إلى ٍّ
ّ
الدراسات السابقة .وجدت الدراسات الخمس األخيرة
(بعد عام  )2012أن مرونة السعر على المدى الطويل
تكون في حدود ( ،)-0.10 ،-0.50وتقع نتائجنا ضمن
هذاالنطاق،متمثلة في حدود بين ( .)-0.05 ،-0.31تجدر
اإلشارة إلى أن دال ( )2012خلُ ص إلى أنه بالنسبة للنماذج
الثابتة ،تتراوح مرونة أسعار البنزين على المدى الطويل
من  -0.11لالقتصادات متوسطة الدخل مع أسعار بنزين
منخفضة إلى  -0.33للدول ذات الدخل المرتفع مع أسعار
بنزين عالية .أما بالنسبة للتحيز في النشر ،فقد خلُ ص
هافرانيك وآخرون ( )2012إلى أن متوسط مرونة السعر
على المدى الطويل  -0.31بغض النظر عما إذا كانت
البلدان التي يجري دراستها مرتفعة الدخل أو منخفضة.
تتراوح مرونة الدخل المقدرة في الدراسات الخمس األخيرة
من  0.55إلى  .1.10تختلف نتائجنا لمرونة الدخل من
 0.00إلى  .0.15راجع هافرانيك وكوكيس ()2015
الدراسات السابقة وراقبا التحيز في النشر ،ووجدا أن
متوسط مرونة الدخل على المدى الطويل  .0.23في
هذا الصدد ،بنا ًء على المالحظات األولية في هذا البحث
ومقارنة النتائج في الدراسات السابقة ،تبدو نتائج تقدير
هذه الدراسة مناسبة.
مرونة الدخل الموضحة في الشكل  2تصف نمو
اقتصاد المملكة العربية السعودية من الركود في أوائل
الثمانينيات إلى توسعه حتى عام  ،2014قبل أن ينخفض
مرة أخرى من عام  2014بعد استيعاب آثار انهيار أسعار
ً
النفط العالمية .تتوافق قيم مرونة الدخل في الشكل،
بمعدل متوسط ،مع نتائج هافرانيك وكوكيس (.)2015
تشبه المدة الممثلة في الشكل  2السلوك التقليدي
وفقا لزيادة
لوكالء البلدان النامية ،مع زيادة مرونة الدخل ً
مستوى دخل الفرد في البالد (تشانغ وآخرون .)2016
أيضا إلى تأثير األحداث مثل
يشير التغير في مرونة الدخل ً
انخفاض أسعار النفط في عامي  1986و ،2014والعوامل

التي تؤثر في المرونة في مستويات الدخل المختلفة
(تشانغ وآخرون  .)2016على سبيل المثال ،خالل فترة
الدخل المنخفض نسب ًيا ،تكون قيمة المرونة منخفضة
أيضاُ .يحتمل أن ترتبط القيم السلبية ً
قليل لمرونة الدخل
ً
من  1983إلى  1993الموضحة في الشكل  1بالتباطؤ
االقتصادي الكبير في المملكة العربية السعودية خالل
بشكل
هذا الوقت :انخفض إجمالي الناتج المحلي للبالد
ٍ
مستمر من  1981-1985وانخفض الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي من  ،1984-1987بينما انخفض
استهالك البنزين من .1987-1989
للمقارنة ،يوضح الشكل  6مرونة الدخل المتباينة زمن ًيا
مقابل الدخل المتاح والتحويالت الحكومية إلى القطاع
الخاص ،من حيث نصيب الفرد (بمقياس معياري).
حسبما يتضح ،يمكن تفسير مستويات المرونة المتغيرة
بالتغييرات في الدخل المتاح والتحويالت الحكومية.
كل من
خالل مدة الركود بين  ،1983-1988انخفض ٌّ
الدخل المتاح للفرد والتحويالت الحكومية .تتبع العالقة
بين مرونة الدخل والتحويالت الحكومية النمط ذاته .ومع
ضعف الركود من  1989إلى  ،2003زادت التحويالت
الحكومية مع زيادة مرونة الدخل .خالل االنتعاش
االقتصادي التدريجي من  ،1996-2003واصلت مرونة
أيضا في
الدخل المتاح في الزيادة ،وارتفعت أسعار النفط ً
المدة من .1999-2000
خالل التطور االقتصادي السريع للمملكة من 2004-
كل من حصة الفرد في نمو الدخل والتحويالت
 ،2011زاد ٌّ
الحكومية ،على الرغم من أن تأثر نمو الدخل المتاح للفرد
سل ًبا باألزمة المالية العالمية في عام  .2009يتضح من
الشكل  3أن الزيادة في مرونة الدخل كانت أعلى في
المدة  2004-2011مقارنة بالمدة من  .1996-2003زاد
نمو الدخل المتاح والتحويالت الحكومية حتى عام ،2012
على التوالي وقبل االنخفاض ،ينطبق الشيء ذاته على
مرونة الدخل مع وجود استجابة متباطئة.
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مناقشة النتائج
الشكل  .6مقارنة مرونة الدخل في فترات مختلفة مع نصيب الفرد من الدخل والتحويالت الحكومية (مقياس معياري):
4
3

2012-2015

أدى اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ
) (% 2.62إﻟﻰ زﻳﺎدة ﺗﺤﺪﻳﺚ إﻧﺘﺎج
اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﻋﺎم
 2012وﻋﺎم 2015

2
1996-2003

أدى اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )(% 0.51
إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻓﻲ
1999-2000

1989-2003

اﻧﺨﻔﺎض اﻟﺮﻛﻮد
)(٪ -1.16

1983-1988

أدى اﻟﺮﻛﻮد )(٪ -5.49
إﻟﻰ اﻧﻬﻴﺎر أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ
ﻓﻲ ﻋﺎم 1986

2016-2017

اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ اﻟﻨﻔﻂ
أﺣﺪث ﺳﻌﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻧﻘﻄﺎع ﻓﻲ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﻨﻘﻞ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2016

2015

2010

2004-2011

ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺒﺎﻳﻨﺔ زﻣﻨ ًﻴﺎ

0
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أدى اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﺘﺴﺎرع
) (% 5.40إﻟﻰ إﺣﺪاث أزﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ
ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ
2005

1
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-2

اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺘﺎح ﻟﻨﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ
ﺗﺤﻮﻳﻼت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ )اﻟﺤﻘﻴﻘﻲ وﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد(

يوضح الشكل  7بالرسم البياني مرونة األسعار المتباينة
زمن ًيا وبيانات أسعار البنزين الحقيقية باستخدام مقياس
منظم .كما يتضح من الشكل ،تتحرك مرونة السعر في
االتجاه المعاكس للسعر المحلي للبنزين .عندما ارتفع
بشكل حاد في عام  ،1988انخفضت مرونة
سعر البنزين
ٍ
األسعار إلى أدنى قيمة لها ( )-0.31في المدة التي
شملتها الدراسة .بدأت مرونة السعر في الزيادة في العام
التالي ،بعد انخفاض سعر البنزين .ترتبط الزيادة في سعر
البنزين في عام  1995بنسبة  %72واستمرار الزيادة
حتى عام  2002مع االنخفاض في مرونة السعر حتى عام
 .2003انخفض سعر البنزين بالقيمة الحقيقية منذ عام
 ،2003حيث أدى المرسوم الملكي الصادر لعام 2007
إلى تسريع هذا االنخفاض .استمر االتجاه التنازلي في
السعر المحلي لسعر البنزين حتى عام  ،2015في حين
زادت مرونة األسعار حتى عام  .2012بدأت مرونة السعر
في االنخفاض مرة أخرى مع انخفاض سعر البنزين في
عام  .2012أدى إصالح أسعار الطاقة في المملكة لعام
 2016إلى زيادة السعر المحلي للبنزين وانخفضت مرونة
السعر كذلك.

وجد سكوت ( )2012أن تفاعل الوكالء بقوة أكبر مع
تغيرات األسعار الدائمة أكثر من التغييرات المؤقتة
ويتضح من الشكل  :7خالل فترة السنوات الخمس
من زيادات األسعار المتتالية ( 1984-1988و1997-
 ،)2001انخفضت مرونة األسعار إلى  -0.31في عام
 1988و  -0.15في عام  .1999ومع ذلك ،لم تتغير
بشكل كبير على الرغم من ارتفاع سعر
مرونة األسعار
ٍ
البنزين في عام  1995بنسبة  .%72و يمكن تفسير
ذلك من خالل حقيقة أن السعر المحلي للبنزين انخفض
عامي  1994و .1996شهد االنخفاض المستمر في
في
ّ
أسعار البنزين في  2004-2011ذروة مرونة األسعار في
عام  .2011كما أثّرت الزيادة األخيرة في أسعار البنزين
في عام  2016سل ًبا على مرونة األسعار .قد يكون هذا
بسبب ما يلي أ) االنخفاض التدريجي في معدل نمو سعر
البنزين ،و ب) خفض التحويالت الحكومية .يتيح لنا هذا
االستنتاج أن نتوصل إلى أن الزيادة الحادة في السعر
المحلي للبنزين بعد مدة من الزيادات الدائمة في األسعار
أو يليها سياسات تقلص الدخل ،قد تؤدي إلى تغييرات
هائلة في مرونة األسعار في االستجابة لهذه الزيادة.
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مناقشة النتائج
الشكل  .7مرونة األسعار المتباينة زمن ًيا وسعر البنزين (المقياس المعياري)
2
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مرونة األسعار المتباينة زمن ًيا

أخيرا ،تشير تقديرات نموذج تصحيح الخطأ إلى أنه ليس
ً
للدخل تأثير ملحوظ من الناحية اإلحصائية على الطلب
على البنزين ،مما يكرر نتائج عطا الله وآخرين (.)2018
قد يكمن السبب وراء التأثير غير الملحوظ للدخل في
الطلب على البنزين على المدى القصير في حالة المملكة
العربية السعودية في العوامل التاليةً :
أول ،تأثير تشبع
القيادة .يجعل عدم توفر وسائل النقل المختلفة في
أمرا ضرور ًيا ،وكما هو
المملكة العربية السعودية القيادة ً
محدد أعاله (انظر تشانغ وهسينج ،1991 ،وآخرين) .ثان ًيا،
تعد المملكة العربية السعودية سوق السيارات الخامسة
عشرة من حيث الحجم على مستوى العالم ،وتجدد
أيضا،
مواقف السيارات لديها بانتظام (موتوري ً .)2015
كما هو الحال في دول الخليج األخرى ،تتمتع السيارات
الفاخرة بشعبية كبيرة (كران وماجد  .)2018تعد السيارات
حديثة وذات كفاءة في استهالك الوقود ،مما يؤدي
إلى تقليل استهالك البنزين .ثالثًا ،تاريخ ًيا ،كان السعر

جدا .على هذا النحو ،تكون قدرة
المحلي للبنزين
رخيصا ً
ً
المستهلكين على شراء البنزين غير مستجيبة لما إذا
كان دخلهم يتزايد أو يتناقص على المدى القصير.
القيمة المقدرة لمرونة السعر على المدى القصير
هي  .-0.13و تجدر اإلشارة إلى أن هافرانيك وآخرين.
( ،)2012عند مراجعة الدراسات السابقة ،توصلوا إلى أن
متوسط مرونة السعر على المدى القصير للطلب على
البنزين تعادل  ،-0.09وهو المعدل القريب من نتائجنا.
باإلضافة إلى ذلك ،على غرار سكوت ( ،)2012وجدنا أن
استجابة لتغيرات الصدمات أو األسعار
مرونة السعر أكثر
ً
أيضا تدعم نتائجنا نتائج جاتيلي ( ،)1992في
الدائمةً .
أن أسعار البنزين المرتفعة تؤدي إلى استجابات أكبر
لألسعار ،كما تؤدي أسعار البنزين المنخفضة إلى
استجابات أقل.
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الخالصة
عقب انخفاض أسعار النفط العالمية في عام  ،2014بدأت
الدول المصدرة للنفط في طرح سياسات جديدة لتطوير
اقتصاداتها .من المهم أن يفهم واضعو السياسات
المشاركون في الطاقة والتنمية االقتصادية كيفية
استجابة الوكالء االقتصاديين الرتفاع أسعار ،الطاقة
وكيف تؤثر هذه االستجابة في الطلب على أنواع الوقود
المختلفةُ .تعد المملكة العربية السعودية أكبر بلد مصدر
للنفط ،وتخضع حال ًيا للعديد من اإلصالحات االجتماعية
واالقتصادية .يتطلب نجاح هذه اإلصالحات تقييمات
دقيقة لمؤشرات الطاقة في البالد .تبحث الدراسة الحالية
في استهالك البنزين باستخدام نهج معامل التداخل
المتباين مع مرور الوقت .يتيح لنا هذا النهج تحليل
االستجابات المختلفة للطلب على مستويات الدخل
والسعر .وقد خلص اختبار العالقة طويلة األمد إلى وجود
اتجاه مشترك .أظهرت نتائج التقدير التجريبية باستخدام
نهج المعامالت المتباينة زمن ًيا مرونة كبيرة في الدخل
على المدى الطويل المتباينة زمن ًيا تقل عن  ،0.15والتي
زادت بشكل رئيسي قبل عام  .2014اتضح أن مرونة
السعر على المدى الطويل تتراوح بين (.)-0.05 ،-0.31
ُتعد مرونة الدخل الموضحة في هذه الدراسة أصغر ً
قليل
من تلك المقدرة في الدراسات المنشورة بعد عام ،2012
والتي تتراوح من  0.55إلى  .1.10ويتمثل أحد أسباب
االختالف بين هذه الدراسة والدراسات السابقة في أننا
نظرنا في طبيعة المرونة المتباينة زمن ًيا ،وهو شيء
لم ُينظر فيه في الدراسات السابقة .وقد يتمثل السبب
اآلخر في استخدام مقاييس مختلفة للدخل في الدراسات
السابقة .تقع مرونة السعر على المدى الطويل في نطاق
عالوة على ذلك،
( )-0.5 ،-0.1لنتائج الدراسات الحديثة.
ً
اتضح أن سرعة معامل الضبط تكون  ،-0.77مما يعني أنه
يمكن تصحيح أي انحراف على المدى القصير إلى مسار
عام ونصف عام.
التوازن على المدى الطويل في أقل من ٍ
كشفت نتائج تقدير المدى القصير أن الدخل ليس له تأثير
كبير في الطلب على البنزين على المدى القصير ،وقد
أيضا إلى هذا االستنتاج.
توصل عطا الله وآخرون (ً )2018

ُتعد مرونة األسعار على المدى القصير المقدرة بقيمة
 ،-0.13تقري ًبا النتائج نفسها التي توصلت إليها
الدراستان األخيرتان (أرزاغي وسكوالي  ،2015عطا الله
وآخرون .)2018
يرتفع سعر البنزين عندما تكون األسعار مرتفعة
بالفعل مما يسبب تأثيرات سلبية أكبر في الطلب
على البنزين .قد يفكر صانعو السياسة في كيفية
تقديم هذا االكتشاف لتدابير كفاءة الطاقة :يمكن
أن تؤدي زيادة األسعار في أنظمة األسعار المرتفعة
إلى تحقيق مكاسب في كفاءة استخدام الطاقة عن
طريق تقليص الطلب على البنزين.
قد تؤدي الزيادات المستمرة في األسعار لمدة
طويلة إلى انخفاض الطلب بشدة ،وهذا االستنتاج
اعتمادا على
مفيدا لواضعي السياسات،
قد يكون
ً
ً
أهدافهم .على سبيل المثال ،إذا كانوا يرغبون
في زيادة كفاءة استخدام الطاقة ،فيمكنهم زيادة
األسعار تدريج ًيا على المدى الطويل.
ال تؤثر التغيرات في الدخل على المدى القصير في
الطلب على البنزين ،مما ُيشير إلى أن سياسات
دعم الدخل للقطاع الخاص ،إذا لزم األمر ،ينبغي
وضعها مع مراعاة آثارها على المدى الطويل.
عموما في التنفيذ
يمكن أن تساعد األفكار الواردة أعاله
ً
الناجح إلصالحات أسعار الطاقة والسياسات البيئية.
تكون اآلثار السلبية ذات الداللة اإلحصائية والمتباينة
زمن ًيا لسعر البنزين المحلي ذات أهمية خاصة في هذا
الصدد.
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شكر وتقدير
يود المؤلفون التوجه بالشكر إلى فاتح كارنفيل ووليد مطر وأنور قاسم وأوليفير دوراند السرف على
تعقيباتهم واقتراحاتهم القيمة ،التي ساعدت على تحسين جودة الدراسةُ .تم ّثل اآلراء الواردة في هذه الدراسة
آراء المؤلفين ،وال تمثل بالضرورة آراء المؤسسات التي يتبعونها ،كما نشكر الحاضرين في المؤتمر الحادي
والعشرين لالقتصاد الديناميكي والسيد ديفيد إف هندري على تعقيباتهم الق ّيمة.

نبذة عن المؤلفين
جيهن ميكايلوف
زميل باحث تشمل اهتماماته البحثية ،على سبيل المثال ال الحصر ،االقتصاد القياسي
التطبيقي والسالسل الزمنية واقتصاديات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة ،وهو حاصل
على شهادة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية.
فريدرك جاوتز
زميل زائر في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،وأستاذ
اقتصاد بجامعة جورج واشنطن .تركز أبحاثه بشكل أساسي على النمذجة االقتصادية
والتوقعات المستقبلية ،وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد.
فخري حاسانوف
زميل باحث يتولى إدارة مشروع نموذج «كابسارك» القياسي العالمي لالقتصاد
الكلي للطاقة .تشمل اهتماماته البحثية وخبراته نمذجة االقتصاد القياسي والتوقعات
المستقبلية وتصميم النماذج القياسية لالقتصاد الكلي واستخدامها في األغراض
السياسية والبحث في اقتصاديات الطاقة مع التركيز بشكل خاص على الدول الغنية
بالموارد الطبيعية ،وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد.

عن المشروع
يبحث هذا المشروع في استهالك البنزين في المملكة العربية السعودية بوصفها دولة مصدرة للنفط من
خالل استخدام منهج التكامل المشترك للمعامالت المتغيرة مع الوقت لبيانات الفترة من عام  1980إلى عام
 .2017وتجدر اإلشارة إلى أن نتيجة هذه الدراسة قد تساعد في تطبيق إصالحات أسعار الطاقة والسياسات
البيئية بنجاح.
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