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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
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(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
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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 الرئيسة
بين عامي  1986و 2016تضاعف استهالك الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية إلى عشرة
أضعاف ،مما جعله أحد أكبر القطاعات المستهلكة للطاقة في المملكة .ومن خالل نمذجة الطلب على الطاقة في
القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية وجدنا ما يلي :
ووفقا لذلك ،يتضح أن
تبلغ مرونة السعر للطلب على الطاقة في القطاع الصناعي  -0.34على المدى الطويل .
ً
باألسر،فمن
القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية أكثر استجابة للتغيرات في أسعار الطاقة مقارنة ُ
لألسر تتراوح بين  -0.1إلى  -0.2على
خالل دراسات سابقة وجدنا أن مرونة السعر للطلب على الكهرباء والبنزين ُ
المدى الطويل.
تسبب كل من النمو في النشاط الصناعي والتحول نحو التصنيع كثيف االستهالك للطاقة في تسارع نمو
استهالك الطاقة في القطاع الصناعي في المملكة بين عامي  1986و.2016
ولقد لوحظ اعتبار ًا من عام 2010م فصاعد ًا ،إدخال الكثير من التحسينات على كفاءة استخدام الطاقة ،اال ان
كفاءة استخدام الطاقة بدأت في التحسن اعتبارا من عام  ،2010مما أدى إلى تحقيق وفر تراكمي للطاقة بنحو
سبعة ماليين طن نفط مكافئ بين عامي  2010و.2016
كان إلصالحات أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية لعام  2016أثر كبير على نمو استهالك الطاقة
للصناعة في تلك السنة .وكشف التحليل أن ارتفاع أسعار الطاقة للقطاع الصناعي قلل من استهالكها في عام
انخفاضا بنسبة .٪ 6.9
 2016بحوالي ثالثة ماليين طن نفط مكافئ؛ ويعادل ذلك
ً
يمكن لواضعي السياسات االستفادة من إصالحات أسعار الطاقة وتدابير كفاءة استخدام الطاقة للمساعدة في
خفض معدل نمو استهالك الطاقة في القطاع الصناعي المحلي على مدار السنوات القادمة.
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الملخص
شكل قطاع الصناعة في المملكة العربية
في عام َّ ،2016
السعودية نسبة  ٪30.3من إجمالي االستهالك النهائي
للطاقة في المملكة العربية السعودية (منشور )a(2018
الخاص بالوكالة الدولية للطاقة) .وترتفع هذه النسبة
إلى أكثر من  ٪50عندما تشمل بيانات استهالك الطاقة
اللقيم المستخدم لصناعة البتروكيماويات وللصناعات
األخرى.
على الرغم من أهمية ذلك ،لم نجد أي دراسات اقتصادية
قياسية منشورة في مجال الطلب على الطاقة في
القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية ،وتعد
هذه الورقة ،على حد علمنا ،األولى لنمذجة الطلب على
الطاقة للصناعة في المملكة العربية السعودية من الناحية
االقتصادية القياسية ،وقياس مساهمات دوافع النمو
الخاص به.
تم تصميم نموذج الطلب على الطاقة للصناعة في
المملكة العربية السعودية باستخدام نموذج تسلسل
زمني تركيبي (،)Structural Time Series Model
ووجدنا أن مرونة السعر والدخل على المدى الطويل بلغت
 -0.34و 0.60على الترتيب .وتشير مرونة الدخل على
المدى الطويل إلى استمرار نمو االستهالك السعودي
للطاقة في القطاع الصناعي خالل العقود المقبلة مع
توسع النشاط االقتصادي ،و إمكانية تخفيف هذا النمو
أيضا
من خالل زيادة أسعار الطاقة .وتوضح مرونة السعر ً
مقارنة باستجابة األسر
مدى استجابة القطاع الصناعي
ً
للتغيرات في أسعار الطاقة (حيث تتراوح تقديرات مرونة
السعر للطلب على الكهرباء والبنزين لألسر حسب
الدراسات السابقة من  -0.1إلى  -0.2على المدى
الطويل).
كما أظهر النموذج االقتصادي القياسي أن المملكة
العربية السعودية يمكنها زيادة إنتاجيتها من الطاقة في
الصناعة بشكل كبير عن طريق االبتعاد عن الصناعات
كثيفة االستهالك للطاقة .و ُتظهر المرونة الهيكلية أن
التحول بما يعادل  10نقاط مئوية عن الصادرات كثيفة
االستهالك للطاقة ،على سبيل المثال ،يمكن أن يقلل

من استهالك الطاقة للصناعة بنسبة تصل إلى ٪6.7
على المدى الطويل ،ولذلك نتوقع أن تتجه المملكة العربية
السعودية نحو تصنيع المنتجات عالية القيمة على مدى
العقود المقبلة مما سيساعد في تخفيف النمو في
الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي.
َطبقنا التحليل التقسيمي ()decomposition analysis
على النموذج لقياس دوافع النمو في استهالك الطاقة
للصناعة في المملكة العربية السعودية ،وأظهرت نتائج
التحليل التقسيمي أن عامل النشاط (أي النمو في
ناتج القطاع الصناعي) كان الدافع األساسي في النمو
في استهالك الطاقة للصناعة .باإلضافة إلى ذلك،
كان العامل الهيكلي (أي التحول نحو التصنيع كثيف
االستهالك للطاقة) دافعا في نمو استهالك الطاقة
للصناعة  .في المقابل ،أدى عامل الكفاءة إلى تخفيف
النمو في استهالك الطاقة للصناعة بد ًءا من عام 2010
وأخيرا ،كشفت نتائج التحليل التقسيمي أن
فصاعدا.
ً
ً
أسعار الطاقة للقطاع الصناعي ،التي لم تتغير بشكل
كبير قبل عام  ،2016كان لها أثر محدود على استهالك
الطاقة.
في نهاية ديسمبر  ،2015ط َّبقت المملكة العربية
السعودية المرحلة األولى من اإلصالحات في أسعار
الطاقة .ويهدف برنامج إصالح أسعار الطاقة إلى
رفع أسعار الطاقة المحلية بما يتناسب مع المعايير
المرجعية الدولية ،والتي لن تؤدي فقط إلى زيادة
أيضا ستحفز اإلنتاجية وتشجع
اإليرادات الحكومية ،بل ً
االستثمارات ،التي يمكن أن تساعد المملكة العربية
السعودية في تنويع مزيج الطاقة لديها .وأظهر التحليل
التقسيمي أن ارتفاع أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في
عام  2016ساهم في تقليل استهالكها بنسبة ،٪6.9
أي ما يعادل توفير ثالثة ماليين طن نفط مكافئ.
أدت أسعار الطاقة المنخفضة نسب ًيا في المملكة العربية
السعودية إلى توجيه الصناعات المحلية نحو إنتاج وتصدير
سلع كثيفة االستهالك للطاقة ،حيث أصبح لدى المملكة
ميزة نسبية في هذه الصناعة ،إال أن أسعار الطاقة
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الملخص
المرتفعة من المحتمل أن تؤدي إلى إضعاف هذه الميزة،
أيضا الصناعات المحلية نحو إنتاج وتصدير
لكنها ربما تدفع ً
سلع ذات قيمة مضافة أعلى .وقد أظهرت الدراسات أن
صناعة البتروكيماويات في المملكة بدأت بالتحرك في
هذا االتجاه (.)Jadwa 2017
ونظرا ألن ارتفاع أسعار الطاقة المحلية يرفع اإليرادات
ً
الحكومية ،يمكن تقديم برنامج دعم لتعزيز كفاءة الطاقة
في القطاع الصناعي ،بهدف تقليل األثر السلبي الرتفاع
أسعار الطاقة في قدرة القطاع على التنافس .وقد كشف
التحليل التقسيمي في هذه الدراسة أن التحسينات في
فصاعدا قد
كفاءة استخدام الطاقة بد ًءا من عام 2010
ً
حققت وفورات طاقة تراكمية بلغت سبعة ( )7ماليين
طن نفط مكافئ .فإن كفاءة استخدام الطاقة تنطوي
على احتمالية تخفيف النمو السريع في استهالك الطاقة
للصناعة مع دعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية.

وخالصة القول ،كشفت نتائج االقتصاد القياسي عن
ُ
أثر أسعار الطاقة والدخل والهيكل االقتصادي والكفاءة
في استهالك الطاقة في القطاع الصناعي السعودي،
في حين أظهرت نتائج التحليل التقسيمي دوافع النمو
في استهالك الطاقة للصناعة على مدار العقود القليلة
الماضية .كذلك تبرز النتائج كيف كانت كفاءة استخدام
عامال رئيس ًا ساهم في خفض النمو السريع
الطاقة
ً
الستهالك الطاقة في القطاع الصناعي في العقد
الماضي .عالوة على ذلك ،ساعد ارتفاع أسعار الطاقة
الذي شهده عام 2016م على تقليل االستهالك بدرجة
ملحوظة في ذلك العام ،مما يدل على أن بإمكان ص ّناع
السياسة االعتماد على السياسة الحالية إلصالح أسعار
الطاقة وتدابير كفاءة استخدام الطاقة للمساعدة
في خفض معدل نمو استهالك الطاقة في القطاع
الصناعي وزيادة الكفاءة االقتصادية والحفاظ على القدرة
ّ
التنافسية للقطاع الصناعي.
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المقدمة
شكل قطاع الصناعة في المملكة العربية
في عام َّ ،2016
السعودية نسبة  ٪30.3من إجمالي االستهالك النهائي
للطاقة في المملكة العربية السعودية (منشور )a(2018
الخاص بالوكالة الدولية للطاقة) .وترتفع هذه النسبة
إلى أكثر من  ٪50عندما تشمل بيانات استهالك الطاقة
اللقيم المستخدم لصناعة البتروكيماويات وللصناعات
األخرى.

القطاع الصناعي "أحد أصعب االستخدامات النهائية
للتحليل والنمذجة والتنبؤ” .وسلط الضوء على
الطرق المختلفة التي يستخدمها الباحثون لنمذجة
الطلب على الطاقة للصناعة ،مثل التحليل التقسيمي
( )decomposition analysisأو النمذجة االقتصادية
القياسية ( )econometric modelingأو النماذج
الهندسية.

شهد القطاع الصناعي في المملكة العربية السعودية
سريعا على مدار العقود الماضية .وارتفعت قيمة
نموا
ً
ً
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لقطاع الصناعة من 29
مليار ريـال سعودي في عام  1986إلى  213مليار ريـال
سعودي في عام ( 2016باألسعار الثابتة ،عام ،)2010
وفقا لمؤسسة النقد العربي السعودي ( .)2018ويعادل
ً
ذلك نمو سنوي يبلغ في المتوسط  ،٪7مما يسلط
الضوء على وتيرة التنمية في الصناعة في المملكة
العربية السعودية .وخالل هذه الفترة ،نما استهالك
الطاقة للصناعة بمعدل أسرع ،حيث سجل متوسط معدل
النمو السنوي حوالي ( ٪8منشور  2018aالخاص بالوكالة
الدولية للطاقة).

توفر النمذجة االقتصادية القياسية للطلب على الطاقة
للصناعة العديد من المزايا ،فهي تشمل مجموعة واسعة
من التقنيات االقتصادية القياسية ،وتسمح بتحديد
وقياس الروابط السببية بين المتغيرات ،وتنتج ُمخرجات
مثل مرونة السعر التي ُتستخدم لفهم كيف يستجيب
القطاع للتغير في أسعار الطاقة ،وأيض ًا كمدخالت في
أيضا
نماذج أخرى ( .Greening et al. (2007ويمكن ً
استخدام النماذج االقتصادية القياسية لتوقع ومساعدة
صناع السياسات في التنبؤ بنمو الطلب على الطاقة
للصناعة ،وهو أمر أساسي لوضع السياسة االقتصادية.

وسمحت وفرة النفط والغاز الطبيعي في المملكة العربية
السعودية للحكومة بتوفير الطاقة للقطاع الصناعي
بأسعار ُمحددة منخفضة نسب ًيا .ويبدو أن أسعار الطاقة
كل من مستويات كفاءة الطاقة
المنخفضة قد أثرت في ٍّ
في الصناعة السعودية وهيكلها .وتنص نظرية هكشر
أولين لتخصص الدول ،على أن كل دولة تتخصص في
تصدير السلع التي يتم إنتاجها باستخدام عنصر اإلنتاج
الذي تملكه هذه الدولة بوفرة (Heckscher 1919; Ohlin
ووفقا لهذه النظرية ،فإن تخصص المملكة
.)1933
ً
العربية السعودية في الصادرات كثيفة االستهالك
للطاقة سيكون نتيجة طبيعية لثرواتها الطبيعية من
الوقود األحفوري.
ومن الضروري وجود فهم عميق للطلب على الطاقة في
القطاع الصناعي ومحدداته لوضع الخطط االقتصادية.
ومع ذلك ،كما الحظ (ُ ،Greening et al. (2007يعد

على الرغم من أهمية النمذجة االقتصادية القياسية
للطلب على الطاقة ،لم نجد أي دراسات اقتصادية
قياسية منشورة حول الطلب على الطاقة للصناعة
جدا من
في المملكة العربية السعودية ،ووجدنا القليل ًّ
الدراسات حول الشرق األوسط .ويشكل عدم وجود
تقديرات لمرونة الطلب على الطاقة للصناعة في
المملكة العربية السعودية "فجوة" نهدف إلى سدها.
سابقا ،فمن المحتمل أن هذه الفجوة تنبع من
وكما لوحظ
ً
الصعوبات المرتبطة بنمذجة القطاع الصناعي ،وفي حالة
أيضا من محدودية
المملكة العربية السعودية فإنها تنبع ً
توفر البيانات المتعلقة بالطاقة .وعالوة على ذلك ،لم
نجد أي دراسات منشورة تقيس دوافع نمو الطلب على
الطاقة للصناعة في المملكة العربية السعودية ،وغال ًبا ما
يتم ذلك باستخدام التحليل التقسيمي
أيضا ،على حد
( .)decomposition analysisونحن ً
علمنا ،أول من ط َّبق نموذج التحليل التقسيمي على
القطاع الصناعي السعودي.
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الطرق
النمذجة االقتصادية القياسية للطلب على
الطاقة للصناعة
يتم نمذجة إجمالي الطلب على الطاقة للصناعة بصفتها
دالة على المتوسط لسعر الطاقة الحقيقي والقيمة
المضافة اإلجمالية الحقيقية و العامل الهيكلي الذي ُيظهر
مدى تخصص المملكة العربية السعودية في الصادرات
كثيفة االستخدام للطاقة ،واالتجاه العام للطلب على
الطاقة ( ،)underlying energy demand trendالذي
ُيظهر العوامل الخارجية التي تؤثر على استهالك الطاقة في
القطاع الصناعي ،وأهمها كفاءة الطاقة.
)(1

) Et=f (GVAt,Pt,SFt,UEDTt

حيث:
ُ
 = Etإجمالي استهالك الطاقة في القطاع الصناعي.
 = GVAtالقيمة المضافة اإلجمالية الحقيقية للقطاع
الصناعي ،وتمثل أيضا دخل القطاع.
 = Ptالمتوسط المرجح لسعر الطاقة الحقيقي.

 = SFtالعامل الهيكلي.
 = UEDTtاالتجاه العام للطلب على الطاقة (underlying
.)energy demand trend
يشير الرمز المنخفض  tإلى العام.
نستخدم نموذج التسلسل الزمني التركيبي
( )Structural Time Series Modelلنمذجة الطلب على
الطاقة للصناعة في هذه الدراسة ،ويمكن االطالع على
المزيد من التفاصيل حول طريقة االقتصاد القياسي في
الملحق "أ".

التحليل التقسيمي للنموذج المقدر للطلب
على الطاقة للصناعة
الهدف من التحليل التقسيمي هو تقسيم التغير في
استهالك الطاقة بين سنة االنتهاء وسنة األساس إلى
عوامل ،ويشار إليها أيض ًا بدوافع( .انظر مربع النص 1
لمزيد من التفاصيل).

مربع النص  :1فهم التحليل التقسيمي
والمضاعِ ف .ويحلل التقسيم اإلضافي التغير
هناك أنواع مختلفة من التحليل التقسيمي ،مثل التقسيم اإلضافي ُ
في متغير ما بين سنة االنتهاء وسنة األساس إلى مجموعة من العوامل أو الدوافع .ونستخدم في هذه الورقة
التحليل التقسيمي اإلضافي لتقسيم التغير في استهالك الطاقة بين سنة االنتهاء وسنة األساس (المشار إليها
باستخدام ∆ )Eإلى خمسة عوامل :النشاط والسعر والهيكل واالتجاه العام للطلب على الطاقة وحد الخطأ.
∆ =Eعامل النشاط  +عامل السعر  +عامل الهيكل  +عامل االتجاه العام للطلب على الطاقة  +عامل حد الخطأ
يوضح عامل النشاط كيف أثرت التغيرات في اإلنتاج بين سنة االنتهاء وسنة األساس على التغير في استهالك
الطاقة .وبالمثل ،توضح عوامل السعر والهيكل أثر التغيرات في األسعار والهيكل االقتصادي ،على الترتيب.
ويظهر عامل االتجاه العام للطلب على الطاقة أثر التغيرات في عوامل خارجية مثل كفاءة الطاقة ،وكذلك أثر
التدخالت .على سبيل المثال ،يتضمن االتجاه العام للطلب على الطاقة ً
تدخل في عام  1990لتصحيح اضطراب
في بيانات استهالك الطاقة التي تم الحصول عليها من الوكالة الدولية للطاقة ( .)2018aويمكن فصل هذه
التدخالت عن االتجاه العام للطلب على الطاقة ،مما يتيح لها أن ُتظهر إلى حد أكبر التغيرات في كفاءة الطاقة.
وينتج عن ذلك معادلة التقسيم التالية:
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الطرق

∆ =Eعامل النشاط  +عامل السعر  +عامل الهيكل  +عامل االتجاه العام للطلب على الطاقة  +عامل التدخالت +
عامل حد الخطأ
دائما بين القيمة المقدرة أو المتوقعة الستهالك الطاقة في
يوضح تأثير حد الخطأ حقيقة وجود خطأ صغير ً
النموذج وقيمتها الفعلية.

البيانات

رئيس ًّيا للنفط والعديد من المنتجات غير النفطية .وبين
عامي  1986و ،2016ارتفع إجمالي صادرات المنتجات
غير النفطية من  20مليار إلى أكثر من  260مليار ريـال
سعودي ،حيث سمحت وفرة النفط والغاز الطبيعي
في المملكة العربية السعودية للحكومة بتوفير الطاقة
للقطاع الصناعي بأسعار ُمحددة منخفضة نسب ًيا ،مما
كان له تأثير في هيكل الصادرات السعودية .ويوضح
الشكل  1نمو إجمالي الصادرات بعد استبعاد صادرات
النفط الخام ،بين عامي  1986و ،2016ويسلط الضوء

تشمل البيانات المطلوبة إلجراء هذا التحليل استهالك
الطاقة للصناعة ،والعامل الهيكلي ،وأسعار الطاقة
للصناعة الحقيقية ،والناتج المحلي اإلجمالي للقطاع
الصناعي الحقيقي.
سريعا
نموا صناع ًيا
ً
شهدت المملكة العربية السعودية ً
صد ًرا
خالل العقود القليلة الماضية ،حيث أصبحت ُم ِّ
الشكل  .1الصادرات السعودية حسب نوع السلع.
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Non-metallic minerals
Non-energy-intensive exports
غير المعدنية
العناصر
االستخدام للطاقة
الصادرات غير كثيفة

Plastics and rubbers
البالستيك والمطاط
السلع

19

Metals

Chemicals

Total exports, excluding crude oil disaggregated by type
سعودي)
الخام (مليون ريال
إجمالي الصادرات بعد استبعاد النفط
)(million Saudi riyals

310,000

الكيماويات
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الطرق
على التوسع في تصدير السلع كثيفة االستهالك
متغيرا نسميه العامل الهيكلي لتوضيح
للطاقة .و ندرج
ً
درجة التخصص في التصنيع كثيف الطاقة .تم حساب
هذا العامل من خالل أخذ حصة الصادرات من المواد
الكيميائية والبالستيكية والمطاطية والفلزية والمعدنية
(ال فلزية) من إجمالي الصادرات (بعد استبعاد صادرات
جميعا من شركة
النفط الخام) ،والتي تم الحصول عليها
ً
)CEIC (2018
يتم تحديد أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية
عند مستويات منخفضة ،ويمكن أن تظل ثابتة لفترات
طويلة ،وال يمكن أن تتغير هذه األسعار إال من خالل
قرار من مجلس الوزراء ،وغال ًبا ما تتغير أسعار الطاقة
بشكل متزامن .وتم حساب سعر الطاقة التي تستهلكها
الصناعة باستخدام المتوسط المرجح ألسعار الوقود،
حيث مثلت هذه الترجيحات حصة االستهالك الصناعي من
الوقود ،كما تم بعد ذلك تخفيض المتوسط المرجح لسعر
الطاقة باستخدام معامل انكماش القطاع ،والذي تم
الحصول عليه من الهيئة العامة لإلحصاء ( ،)2018ليصبح
سعر حقيقي.
وتشمل أنواع الوقود المستخدم في القطاع الصناعي
في المملكة العربية السعودية النفط الخام والديزل وزيت
الوقود الثقيل والغاز الطبيعي ،باإلضافة إلى الكهرباء
وغيرها من المنتجات النفطية المكررة .وتم الحصول على
جميع أسعار الوقود هذه من أرامكو (.)2018
نحن نستخدم الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الصناعي
كمقياس للنشاط االقتصادي ،وعلى الرغم من أن
إيرادات التصنيع والناتج المحلي اإلجمالي مرتبطان
كبيرا ،مختلفان ،حيث يتم تعريف الناتج المحلي
ارتباطا
ً
ً
اإلجمالي للقطاع الصناعي على أنه إجمالي اإليرادات
مطروحا منه االستهالك الوسيط .و ُتظهر البيانات أنه
ً
خالل العقود القليلة الماضية ارتفع الناتج المحلي اإلجمالي
للقطاع الصناعي السعودي من  28.3مليار ريـال سعودي

في عام  1986إلى  213.4مليار ريـال سعودي في عام
وفقا لمؤسسة
( 2016باألسعار الثابتة ،عام ً ،)2010
النقد العربي السعودي (.)2018
وفي أثناء الفترة نفسها ،ارتفع إجمالي استهالك الطاقة
للصناعة من  4.4مليون طن نفط مكافئ إلى 42.3
مليون طن نفط مكافئ ،ويوضح الشكل  2ارتفاع
الناتج المحلي اإلجمالي للقطاع الصناعي ،واستهالك
الطاقة للصناعة ،وإنتاجية الطاقة (النسبة بين القيمتين
األخيرتين) بين عامي  1986و ،2016مع تسليط الضوء
على الوتيرة السريعة للتنمية.
ال توجد بيانات متسلسلة زمنية الستهالك الطاقة في
القطاعات الفرعية مثل قطاع البتروكيمياويات (حتى
اآلن) ،وينطبق األمر نفسه على الناتج المحلي اإلجمالي
للقطاعات الفرعية .ومن هنا ال يمكن حال ًيا نمذجة الطلب
على الطاقة للقطاعات الصناعية الفرعية أو تقسيمها
حسب نوع الوقود ،ومع ذلك فإن تقدير مرونة القطاعات
الفرعية للصناعة السعودية حسب نوع الوقود سيكون
على األرجح ً
مهما للبحث في المستقبل مع توفر
مجال ًّ
البيانات.
ويوضح الشكل  2أنه ربما تكون هناك مشكلة في
بيانات استهالك الطاقة في الوكالة الدولية للطاقة بين
ووفقا لمذكرة البلدان ()2018b
عامي  1989و.1990
ً
الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة حول المملكة العربية
السعودية" :أصبحت البيانات الجديدة متوفرة في عام
 ،2015ما يسمح بتقدير استهالك الغاز الطبيعي
كلقيم في تصنيع األمونيا والميثانول من  1990إلى
 ،2013وتم تخصيص ما تبقى من استهالك الغاز
الطبيعي لقطاع الصناعة غير المخصص ،ولهذا السبب
حدث اضطراب في السلسلة الزمنية بين عامي 1989
و ."1990واستخدام نهج نموذج التسلسل الزمني
التركيبي( )Structural Time Series Modelيتيح حل
هذا االضطراب في بيانات استهالك الطاقة.
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الشكل  .2نمو استهالك الطاقة في القطاع الصناعي (بالمليون طن نفط مكافئ) والناتج المحلي اإلجمالي للقطاع (مليون ريـال
سعودي) وإنتاجيته من الطاقة (ريـال سعودي لكل طن نفط مكافئ).

Industrial energy
المضافة للصناعة
القيمة
consumption
)(Mtoe

50

200000

40

150000

30

100000

20

50000

10
0

Industrial
valueالصناعية
addedالطاقة
استهالك
)(million 2010 SR

60

250000

0
6000

4000
3000
2000
1000
0

Industrial energy productivity
إنتاجية الطاقة الصناعية
)(SR per toe

5000

19
8
19 6
8
19 7
8
19 8
8
19 9
9
19 0
9
19 1
9
19 2
9
19 3
9
19 4
9
19 5
9
19 6
9
19 7
9
19 8
9
20 9
0
20 0
0
20 1
0
20 2
0
20 3
0
20 4
0
20 5
0
20 6
0
20 7
0
20 8
0
20 9
1
20 0
1
20 1
1
20 2
1
20 3
1
20 4
1
20 5
16

الصناعية Industrial
final energy
consumption
الطاقة
استهالك

Industrial
added
valueالصناعية
المضافة
القيمة
Industrial
energy
productivity
الصناعية
الطاقة
إنتاجية

نمذجة الطلب على الطاقة للصناعة في المملكة العربية السعودية وفهم دوافعه

10

النتائج والمناقشة
النتائج االقتصادية القياسية
وفقا الستراتيجية التقدير الموضحة في قسم الطرق،
ً
قدرنا معادلة الطلب على الطاقة للفترة .1986-2016
ويوضح الجدول  1المعامالت المقدرة ،ويمكن االطالع
على مزيد من المعلومات حول نموذج االقتصاد القياسي
في الملحق "ب".
تدخل بيانات استهالك الطاقة والدخل والسعر في
المعادلة المقدرة في اللوغاريتمات الطبيعية ،لذلك يمكن
المقدرة المرتبطة بالسعر والدخل
تفسير المعامالت ُ
بوصفها عوامل مرونة .وتعني مرونة الدخل بقيمة 0.60
أنه إذا زادت القيمة المضافة (أي الدخل) للتصنيع بنسبة
 ،٪10يزداد استهالك الطاقة بنسبة  ،٪6.0وبالمثل،
تعني مرونة السعر بقيمة  -0.34أنه إذا زادت أسعار الطاقة
بنسبة  ،٪10ينخفض استهالك الطاقة بنسبة .٪3.4
قدر أن الطلب على الطاقة للصناعة
الم َّ
يكشف النموذج ُ
يفتقد مرونة الدخل إلى حد ما ،مع مرونة قصيرة وطويلة
األجل بقيمة  ،0.60باإلضافة إلى ذلك ،تبين أن الطلب
يفتقد المرونة السعرية على المديين القصير والطويل.

ظهر المرونة السعرية قصيرة األجل ،بقيمة ،-0.18
و ُت ِ
استجابة القطاع لتغير أسعار الطاقة في العام نفسه.
و ُتظهر المرونة السعرية طويلة األجل ،بقيمة ،-0.34
االستجابة الكاملة للقطاع لتغير أسعار الطاقة ،وتأخذ
اإلستجابة الكاملة عامين .وتوضح مقارنة المرونة
السعرية للصناعة طويلة األجل بقيمة  -0.34في المملكة
العربية السعودية بالمرونة السعرية للكهرباء المنزلية
( )-0.16من  )Atalla and Hunt (2016والمرونة
السعرية للبنزين ( -0.09إلى  )-0.15من Atalla et al.
 )2018أن الطلب على الطاقة في القطاع الصناعي
أكثر مرونة سعرية بشكل ملحوظ .بمعنى آخر :الشركات
أكثر استجابة من األسر للتغيرات السعرية.
أيضا أن الهيكل االقتصادي له
ويكشف النموذج المقدر ً
تأثير في الطلب على الطاقة ،فوجدنا المعامل المرتبط
به بقيمة  0.67على المدى الطويل .وال يتم تفسير
هذا المعامل على أنه مرونة ألن العامل الهيكلي ال يدخل
وعوضا عن ذلك يمكن تفسير
المعادلة في اللوغاريتمات،
َ
المعامل على النحو التالي :زيادة بقيمة  0.01وحدة في
العامل الهيكلي ،وهو نسبة تتراوح بين  0و ،1تحقق زيادة
قدرها  ٪0.67في الطلب على الطاقة للصناعة.

المفضل.
المعامالت المقدرة حسب النموذج االقتصادي القياسي ُ
الجدول ُ .1
المتغير

المعامل قصير األجل
ُ

المعامل طويل األجل
ُ

الدخل

0.60

0.60

السعر

-0.18

-0.34

الهيكل

-

0.67
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النتائج والمناقشة
ويبين الشكل  3االتجاه العام للطلب على الطاقة
( )underlying energy demand trendالمقدر للنموذج
المفضل ،ويوضح أنه حتى عام  2010كان منحنى االتجاه
متصاعدا أو مستو ًيا،
العام للطلب على الطاقة األساسية
ً
مما يشير إلى عدم وجود تحسن في كفاءة استخدام
فصاعدا ،أصبح
الطاقة خالل تلك الفترة .ومنذ عام 2010
ً
منحدرا إلى
االتجاه العام للطلب على الطاقة منحنى
ً
األسفل بمشتق سلبي ،مما يشير إلى الدور المتزايد
لكفاءة الطاقة في تقليل استهالكها في المملكة.

النتائج نمو استهالك الطاقة للصناعة سنو ًيا في معظم
الفترات ،مع استثناءات قليلة (انظر النقاط السوداء
أيضا
في الشكل  ،)4وتكشف نتائج التحليل التقسيمي ً
دوافع التغير في استهالك الطاقة للصناعة من عام إلى
آخر (انظر األعمدة المكدسة في الشكل .)4
توضح النتائج أن عامل النشاط (أي النمو في الناتج
المحلي اإلجمالي للقطاع الصناعي) كان بشكل عام
إيجاب ًّيا بين عامي  1986و ،2016مما أدى إلى نمو
استهالك الطاقة ،إال في األعوام  1986-1987و1989-
 1990و 2015-2016وهي الفترات الوحيدة التي شهدت
خاللها المملكة انخفاض في الناتج المحلي االجمالي
للقطاع الصناعي .ومع ذلك يبدو أن عامل النشاط قد
أدى الدور األكبر في نمو استهالك الطاقة للصناعة.
كان عامل الهيكل االقتصادي هو الدافع اآلخر لنمو

نتائج التحليل التقسيمي
تم استخدام التحليل التقسيمي لقياس مساهمات
مختلف العوامل في النمو التاريخي في استهالك الطاقة،
ويبين الشكل  4نتائج التحليل التقسيمي .وتوضح

الشكل  .3نمو االتجاه العام للطلب على الطاقة المقدر للقطاع الصناعي (مع استبعاد التدخالت)( .االتجاه العام للطلب على
الطاقة ليس له وحدة)
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النتائج والمناقشة
الشكل  .4تقسيم التغير في االستهالك للطاقة من سنة إلى أخرى إلى خمسة عوامل.
10
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تأثير مستوى االتجاه
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استهالك الطاقة للصناعة ،و ُتظهر قيمه اإليجابية تأثير
تحرك المملكة العربية السعودية نحو التصنيع األكثر
كثافة في استخدام الطاقة (على سبيل المثال صناعة
البتروكيماويات) مما أدى الى نمو االستهالك من سنة
محدودا،
دورا
ً
الى أخرى .في المقابل أدى عامل السعر ً
حيث لوحظت قيم سلبية وإيجابية صغيرة في النتائج.
نظرا لثبات أسعار الطاقة إلى
هذه النتائج غير مفاجئة ً
حد كبير ،مع زيادات طفيفة متفرقة طوال فترة الدراسة
(على سبيل المثال ارتفاع سعر الديزل للصناعة في عام
تأثيرا
 .)1995كان ألسعار الطاقة في بعض األحيان ُ
إيجاب ًيا في زيادة استهالك الطاقة ،ألن أسعار الطاقة
وفقا للقيم الحقيقية ،حتى ولو بقيت ثابتة
انخفضت ً
بالقيم االسمية .ومع ذلك ،أدت اإلصالحات في أسعار
الطاقة بين عامي  2015و 2016إلى انخفاض كبير
بمقدار ثالثة ماليين طن نفط مكافئ في استهالك

الطاقة في القطاع الصناعي ،مما ُيبرز الدور المحتمل
الذي يمكن أن يؤديه إصالح أسعار الطاقة في تخفيض
نمو استهالك الطاقة للصناعة .ويبدو أن عامل االتجاه
محدودا حتى
دورا
ً
العام للطلب على الطاقة قد أدى ً
فصاعدا ،بدأ
عام  .2010ومع ذلك ،منذ عام 2010
ً
مستمرا على الطلب على الطاقة
ضغطا تنازل ًيا
يبذل
ً
ً
للصناعة ،مما يشير إلى تحسن كفاءة استخدام الطاقة
في القطاع الصناعي .وأظهرت نتائج التحليل التقسيمي
إلى أن تحسن كفاءة استخدام الطاقة أدى إلى انخفاض
بمقدار سبعة ماليين طن نفط مكافئ في استهالك
الطاقة للصناعة بين عامي  2010و .2016وفي هذه
متزايدا بكفاءة
اهتماما
الفترة أبدت الحكومة السعودية
ً
ً
استخدام الطاقة ،مما أدى إلى استحداث عددٍ من
المبادرات في هذا المجال.
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النتائج والمناقشة
يظهر عامل التدخالت أثر التدخالت المضافة إلى نموذج
االقتصاد القياسي في نتائج التحليل التقسيمي ،وتم
إضافة هذه التدخالت إلى النموذج لتحسين مالءمته،
وأيض ًا لتصحيح بعض اإلضطرابات في البيانات ،مثل
اإلضطراب في بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذي حصل
بين عامي  1989و .1990وكان التدخل في عام 1990
هو التدخل الدائم الوحيد الذي ُأضيف إلى النموذج ،وكانت
التدخالت األربعة المتبقية عابرة ،لذلك ال يظهر عامل
التدخالت إال في عددٍ قليل من السنوات ويمكن تجاهله.
يبين الشكل  5نتائج التحليل التقسيمي على مدى
فترات أطول ،وهذه النتائج تسمح برؤية دوافع نمو الطلب
على الطاقة على مدى فترات طويلة .ومع التركيز على
نتائج التحليل التقسيمي للفترة  ،2000-2016يمكننا
مالحظة نمو االستهالك للطاقة بمقدار  22.2مليون طن
نفط مكافئ .وكان عامل النشاط هو الدافع األساسي،
حيث ساهم بقيمة  22.6مليون طن نفط مكافئ في
تحقيق هذا النمو .وساهم عامل الهيكل ،الذي ُيظهر
تحول المملكة العربية السعودية نحو التصنيع كثيف

االستهالك للطاقة ،بقيمة  3.6مليون طن نفط مكافئ
أيضا بقيمة
في تحقيق هذا النمو .وساهم تأثير السعر ً
 0.7مليون طن نفط مكافئ في هذا النمو ،على الرغم
من إصالح أسعار الطاقة في عام  ،2016وذلك لسببين:
ً
أول -ظلت أسعار الوقود الصناعي ثابتة إلى حد كبير
منذ عام  ،2000ما يعني أن أسعارها تتناقص كل عام
بالقيمة الحقيقية بسبب تأثير التضخم .لذلك ،حتى بعد
المرحلة األولى من إصالح األسعار ،كان متوسط السعر
الصناعي للطاقة الحقيقي في عام  2016أعلى ً
قليل
فقط من عام  2000بعدما تم تعديله لمراعاة نسبة
التضخم.
ثان ًيا -عامل السعر يجسد كلًّ من الفروق في األسعار
المعاصرة ( )2000-2016والفروق في األسعار المتأخرة
( ،)1998-2014وتشير البيانات إلى أن السعر المتأخر
في عام  2014كان أقل بكثير من عام  ،1998مما أدى
قدر بقيمة  1.3مليون طن نفط مكافئ.
إلى نتيجة ُت َّ

الشكل  .5تقسيم التغير في االستهالك للطاقة بين سنة االنتهاء وسنة األساس إلى خمسة عوامل.
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االستنتاجات
وتعد هذه الدراسة ،على حد علمنا ،هي األولى لنمذجة
إجمالي الطلب على الطاقة للصناعة في المملكة العربية
السعودية من الناحية االقتصادية القياسية .وكشف
النموذج المقدر عن مرونة دخل و مرونة سعر تبلغ 0.60
و -0.34على المدى الطويل على الترتيب ،وتشير مرونة
الدخل إلى استمرار نمو االستهالك السعودي للطاقة في
القطاع الصناعي خالل العقود المقبلة مع توسع النشاط
االقتصادي ،مع إمكانية تخفيف هذا النمو من خالل زيادة
أيضا أن الشركات
أسعار الطاقة .وتوضح مرونة السعر ً
الصناعية أكثر استجابة للتغيرات في أسعار الطاقة مقارنة
باألسر.

في نهاية ديسمبر  ،2015ط َّبقت المملكة العربية
السعودية المرحلة األولى من اإلصالحات في أسعار
الطاقة .ويهدف برنامج إصالح أسعار الطاقة إلى رفع أسعار
الطاقة المحلية بما يتناسب مع المعايير المرجعية الدولية،
والتي لن تؤدي فقط إلى زيادة اإليرادات الحكومية ،بل
أيضا ستحفز اإلنتاجية وتشجع االستثمارات ،التي يمكن
ً
أن تساعد المملكة العربية السعودية في تنويع مزيج
الطاقة لديها .وأظهر التحليل التقسيمي أن ارتفاع أسعار
الطاقة للقطاع الصناعي في عام  2016ساهم في تقليل
استهالكها بنسبة  ،٪ 6.9أي ما يعادل توفير ثالثة ماليين
طن نفط مكافئ.

كما أظهر النموذج االقتصادي القياسي أن المملكة العربية
السعودية يمكنها زيادة إنتاجيتها من الطاقة في الصناعة
بشكل كبير عن طريق االبتعاد عن الصناعات كثيفة
االستهالك للطاقة .و ُتظهر المرونة الهيكلية أن التحول
بما يعادل  10نقاط مئوية عن الصادرات كثيفة االستهالك
للطاقة ،على سبيل المثال ،يمكن أن يقلل من استهالك
الطاقة للصناعة بنسبة تصل إلى  ٪ 6.7على المدى
الطويل ،ولذلك نتوقع أن تتجه المملكة العربية السعودية
نحو تصنيع المنتجات عالية القيمة على مدى العقود المقبلة
مما سيساعد في تخفيف النمو في الطلب على الطاقة
في القطاع الصناعي (.)Jadwa 2017

ونظرا ألن ارتفاع أسعار الطاقة المحلية يرفع اإليرادات
ً
الحكومية ،يمكن تقديم برنامج دعم لتعزيز كفاءة الطاقة
في القطاع الصناعي ،بهدف تقليل األثر السلبي الرتفاع
أسعار الطاقة في قدرة القطاع على التنافس .وقد كشف
التحليل التقسيمي في هذه الدراسة أن التحسينات في
فصاعدا قد
كفاءة استخدام الطاقة بد ًءا من عام 2010
ً
حققت وفورات طاقة تراكمية بلغت سبعة ( )7ماليين
طن نفط مكافئ .فإن كفاءة استخدام الطاقة تنطوي
على احتمالية تخفيف النمو السريع في استهالك الطاقة
للصناعة مع دعم القدرة التنافسية للشركات الصناعية.

َطبقنا التحليل التقسيمي ()decomposition analysis
على النموذج لقياس دوافع النمو في استهالك الطاقة
للصناعة في المملكة العربية السعودية ،وأظهرت نتائج
التحليل التقسيمي أن عامل النشاط (أي النمو في ناتج
القطاع الصناعي) كان الدافع األساسي في النمو في
استهالك الطاقة للصناعة .باإلضافة إلى ذلك ،كان العامل
الهيكلي (أي التحول نحو التصنيع كثيف االستهالك
للطاقة) دافعا في نمو استهالك الطاقة للصناعة  .في
المقابل ،أدى عامل الكفاءة إلى تخفيف النمو في استهالك
وأخيرا،
فصاعدا.
الطاقة للصناعة بد ًءا من عام 2010
ً
ً
كشفت نتائج التحليل التقسيمي أن أسعار الطاقة للقطاع
الصناعي ،التي لم تتغير بشكل كبير قبل عام  ،2016كان
لها أثر محدود على استهالك الطاقة.

وخالصة القول ،كشفت نتائج االقتصاد القياسي عن
ُ
أثر أسعار الطاقة والدخل والهيكل االقتصادي والكفاءة
في استهالك الطاقة في القطاع الصناعي السعودي،
في حين أظهرت نتائج التحليل التقسيمي دوافع النمو
في استهالك الطاقة للصناعة .كما تبرز النتائج أيض ًا
عامال رئيس ًا ساهم
كيف كانت كفاءة استخدام الطاقة
ً
في خفض النمو السريع الستهالك الطاقة في القطاع
الصناعي في العقد الماضي .عالوة على ذلك ،ساعد
ارتفاع أسعار الطاقة الذي شهده عام 2016م على تقليل
االستهالك بدرجةٍ ملحوظة في ذلك العام ،مما يدل على
أن بإمكان ص ّناع السياسة االعتماد على سياسة المملكة
ّ
العربية السعودية الحالية إلصالح أسعار الطاقة وتدابير
كفاءة استخدام الطاقة لخفض معدل نمو استهالك
الطاقة في القطاع الصناعي وزيادة الكفاءة االقتصادية
والحفاظ على القدرة التنافسية الصناعية.
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الملحق أ :الطرق
أ 1.النمذجة االقتصادية القياسية للطلب على الطاقة للصناعة:
قمنا بتوصيف عالقة رياضية بين متغير استهالك الطاقة للصناعة والمتغيرات األخرى على النحو التالي:

(أ)1

"𝑆𝑆𝑆𝑆 𝑒𝑒" = 𝛼𝛼& 𝑒𝑒"'& + 𝛼𝛼) 𝑒𝑒"') + 𝛽𝛽+ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔" + 𝛽𝛽& 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔"'& + 𝛽𝛽) 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔"') + 𝛾𝛾+ 𝑝𝑝" + 𝛾𝛾& 𝑝𝑝"'& + 𝛾𝛾) 𝑝𝑝"') + 𝛿𝛿+
"𝜀𝜀 + 𝛿𝛿& 𝑆𝑆𝑆𝑆"'& + 𝛿𝛿) 𝑆𝑆𝑆𝑆"') + 𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈" +

المتغيرات  etو gvatو ptهي اللوغاريتمات الطبيعية لكل من  Etو GVAtو Ptفي عام  tعلى الترتيب ،و εtعبارة عن خطأ
عاما،
عشوائي .وتم استخدام فاصل زمني مدته سنتان ،وهي فترة معقولة بالنظر إلى أن األفق الزمني للدراسة ً 30
لتسجيل أي آثار ديناميكية محتملة .وتمثل المعامالت  β0و  γ0مرونة الدخل والسعر على المدى القصير ،على الترتيب.
ويوضح المعامل  δ0تأثير الهيكل االقتصادي في الطلب على الطاقة على المدى القصير ،وال يمثل هذا العامل مرونة
ألن العامل الهيكلي هو المتغير الوحيد الذي ال يدخل المعادلة باللوغاريتمات  .ويتم التعريف عن معامالت الدخل
والسعر والهيكل على
اﳌﺪى اﻟﻄﻮ)ﻞ ﻣﻦ ﺧﻼل

𝛽𝛽𝑜𝑜 +𝛽𝛽1 +𝛽𝛽2
1−𝛼𝛼1 −𝛼𝛼2

=

Βو

+, -+. -+/
012. 12/

= Γو

4, -4. -4/
012. 12/

=  Δﻋ 32اﻟ5 4ﺗ7ﺐ.

االتجاه العام للطلب على الطاقة هو اتجاه عشوائي يتم تقديره من خالل نموذج التسلسل الزمني التركيبي على النحو
التالي:
(أ)2
(أ)3

) 𝜂𝜂" ~ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (0, 𝜎𝜎23

; "𝜂𝜂 𝜇𝜇" = 𝜇𝜇"$% + 𝜌𝜌"$% +

) 𝜉𝜉" ~ 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁 (0, 𝜎𝜎63

; "𝜉𝜉 𝜌𝜌" = 𝜌𝜌"$% +

معا شكل االتجاه العام
المعامالت  μtو ρtهي مستوى ومنحدر االتجاه العام للطلب على الطاقة ،على التوالي ،و تحدد ً
للطلب على الطاقة ( .)Harvey and Shephard 1993المعامالت  ηtو ξtهي اضطرابات غير مرتبطة ببعضها ،وتكون
متوسطاتها صفر و تبايناتها  σ η2و  σ ξ2على الترتيب.
يتم تقييم المعادالت (1أ) و(2أ) و(3أ) من خالل تطبيق أقصى االحتماالت ( )maximum likelihoodومرشح كالمان
( )kalman filterباستخدام الحزمة البرمجية  .)STAMP 8.30 (Koopman et al. 2007وعند الضرورة ،يتم إضافة
التدخالت إلى النموذج لتحسين المالءمة والمساعدة في ضمان اجتيازها لمجموعة من االختبارات التشخيصية .عالوة
على ذلك ،توفر التدخالت معلومات حول االضطرابات المهمة والتغيرات الهيكلية في البيانات خالل فترة التقدير ( (�Har
تقديرا مبدئ ًيا للنموذج العام ،الذي تقدمه المعادالت
 .)vey and Koopman 1992لذلك تتضمن استراتيجية التقييم
ً
(1أ) و(2أ) و(3أ) ،ثم التخلص من المتغيرات غير المهمة وإضافة التدخالت مع ضمان اجتياز النموذج لمجموعة من
االختبارات التشخيصية حتى يتم الحصول على أفضل نموذج.
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يمكن أن تغير التدخالت شكل االتجاه العام للطلب على الطاقة ،وفي وجودها ،يتم التعبير عن االتجاه العام للطلب
وفقا لـ :Dilaver and Hunt 2011
على الطاقة بالمعادلة التالية ً
 +𝜇𝜇% =𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈%اﻟﺘﺪﺧﻼت ﻏ -,اﳌﻨﺘﻈﻤﺔ  +ﺗﺪﺧﻼت اﳌﺴﺘﻮى  +اﻟﺘﺪﺧﻼت اﳌﻨﺤﺪر

)أ(4

كما الحظ ( ،Hunt et al. (2003االتجاه العام للطلب على الطاقة هو اتجاه عشوائي غير خطي يوضح العوامل الخارجية
التي تؤثر في الطلب على الطاقة ،مثل كفاءة الطاقة والتغيرات في أذواق المستهلك وتفضيالته ،والتي غال ًبا ما
تتغير بطرق غير خطية على مدار الوقت.

أ 2.تطبيق التقسيم التحليلي على النموذج االقتصادي القياسي
تتطلب الخطوة األولى في النهج الذي نتبعه تحويل النسخة المقدرة من المعادلة (أ ،)1وهي دالة الطلب على الطاقة،
إلى صيغة مضاعفة من خالل استخدام الدالة األسية:

(أ)5

0

0

0

*(𝐸𝐸" = 𝐸𝐸"$% &(' 𝐸𝐸"$) &(* 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺" ./ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺"$% .' 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺"$) .* 𝑃𝑃" 2(/ 𝑃𝑃"$% 2(' 𝑃𝑃"$) 2

𝛿𝛿( 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) 0: 𝑆𝑆𝑆𝑆" )𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝛿𝛿>% 𝑆𝑆𝑆𝑆"$%
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈( 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒) )0) 𝑆𝑆𝑆𝑆"$
) "B " )𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝜀𝜀D
𝛿𝛿( 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 ∗

فبالتالي يصبح الطلب على الطاقة في سنة األساس المشار إليه من خالل الرمز " "rبهذه التوصيفة:

(أ)6

0

0

0

*(𝐸𝐸" = 𝐸𝐸"$% &(' 𝐸𝐸"$) &(* 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺" ./ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺"$% .' 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺"$) .* 𝑃𝑃" 2(/ 𝑃𝑃"$% 2(' 𝑃𝑃"$) 2

𝛿𝛿( 0: 𝑆𝑆𝑆𝑆" )exp (𝛿𝛿>% 𝑆𝑆𝑆𝑆"$% )exp
𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈𝑈( 0) 𝑆𝑆𝑆𝑆"$) )exp
) "B " )exp (𝜀𝜀D
𝛿𝛿( ∗ exp

الهدف من التحليل التقسيمي المضاف هو تقسيم التغير في استهالك الطاقة بين َسنة االنتهاء  tوسنة األساس
 rإلى مكونات إضافية ،نسميها العوامل .وبالنظر إلى أن معادلة الطلب المقدر على الطاقة في صيغتها العامة هي
حاصل ضرب ً 13
عامل ،فإستخدام المتوسط اللوغاريتمي للتقسيم ())logarithmic mean divisia index (LMDI
سيولد ً 13
عامل على النحو التالي:

(أ)7

𝐸𝐸" − 𝐸𝐸$ = ∆𝐸𝐸'()* + ∆𝐸𝐸'(), + ∆𝐸𝐸-./( + ∆𝐸𝐸-./()* + ∆𝐸𝐸-./(), + ∆𝐸𝐸0( + ∆𝐸𝐸0()* + ∆𝐸𝐸0(),
+ ∆𝐸𝐸12( + ∆𝐸𝐸12()* + ∆𝐸𝐸12(), + ∆𝐸𝐸3'45 + ∆𝐸𝐸6
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حيث:
(أ)8
)(B8

1

(أ)9
)(B9

1

)(B10
(أ)10
)(B11
(أ)11

1

)(B12
(أ)12

1

8

&#$%& ./

&#0%& ./

∆𝐸𝐸#$%& = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 -

#0%2 ./2

∆𝐸𝐸#$%2 = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 -

#$%2 ./2

8

345$ 67

1

8

3450 67

&345$%& 6

8
6
&

∆𝐸𝐸345$ = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 -

∆𝐸𝐸345$%& = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 -

&3450%

8

345$%2 62
8

∆𝐸𝐸345$%2 = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 -

3450%2 62

)(B13
(أ)13

1

)(B14
(أ)14

1

)(B15
(أ)15

1

9$ :/7

∆𝐸𝐸9$ = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 -

90 :/7

&9$%& :/

∆𝐸𝐸9$%& = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 -

&90%& :/
9$%2 :/2

∆𝐸𝐸9$%2 = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 -

90%2 :/2

) <; 8
>?@ (B

)(B16
(أ)16

∆𝐸𝐸;<$ = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 =>?@ (B87;<$ )D
0

7

)(B17
(أ)17

)

<; 8
>?@ (B

)(B18
(أ)18

∆𝐸𝐸;<$%2 = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 =>?@ (B82;<$%2 D

)

<; 8
>?@ (B

)(B19
(أ)19

D

= 𝑙𝑙𝑙𝑙 )𝑤𝑤 = ∆𝐸𝐸E#FG

∆𝐸𝐸;<$%& = 𝑤𝑤) 𝑙𝑙𝑙𝑙 =>?@ (B8&;<$%& D
) &0%

)(B20
(أ)20
)(B21
(أ)21
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دافعا للتغيير في استهالك الطاقة بين السنة t
من هنا يصبح كل متغير على الجهة اليمنى في المعادلة
(أ)1عامال أو ً
ً
والسنة  .rومن خالل الجمع بين المصطلحات المتشابهة ،يمكن تخفيض العوامل الثالثة عشر إلى ستة :عامل تأثيرات
المتغيرات المتأخرة  ،∆Elagعامل النشاط  ، ∆Eactعامل السعر  ، ∆Epriعامل الهيكل االقتصادي  ،∆ Estrعامل االتجاه العام
تعريفا لهذه المصطلحات:
للطلب على الطاقة  ، UEDTوعامل حد الخطأ  .∆ Eerrوفيما يلي
ً
)(B22
(أ)22

(أ)23
)(B23
(أ)24
)(B24
)(B25
(أ)25
)(B26
(أ)26

∆𝐸𝐸#$% = ∆𝐸𝐸'()* + ∆𝐸𝐸'(),
∆𝐸𝐸$-. = ∆𝐸𝐸/01( + ∆𝐸𝐸/01()* + ∆𝐸𝐸/01(),
∆𝐸𝐸234 = ∆𝐸𝐸5( + ∆𝐸𝐸5()* + ∆𝐸𝐸5(),
∆𝐸𝐸6.3 = ∆𝐸𝐸78( + ∆𝐸𝐸78()* + ∆𝐸𝐸78(),

)(B27
(أ)27
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الملحق ب :النموذج االقتصادي القياسي
المقدر
ُ
وفقا الستراتيجية التقدير الموضحة في قسم "الطرق" ،تم الحصول على المعادلة المقدرة للطلب على الطاقة
ً
عن الفترة من  1986إلى  ،2016وهي موضحة في الجدول ب ،1إلى جانب التدخالت الالزمة لضمان اجتيازها لجميع
أيضا نتائج اإلحصاءات واختبارات التشخيص.
االختبارات .ويعرض الجدول بً 1
الجدول ب .1نموذج االقتصاد القياسي المفضل للطلب على الطاقة في القطاع الصناعي.
Estimated Coefficients
N/A

α1

N/A

α2

***0.60022

β0

N/A

β1

N/A

β2

*-0.18325

γ0

N/A

γ1

**-0.15669

γ2

N/A

δ0

**0.67164

δ1

N/A

δ2
Estimated Long-Run Coefficients

0.60

)Income (Elasticity

-0.34

)Price (Elasticity

0.67

Structure
Hyper-Parameters

0.000352050

Level

6.97848e-005

Slope

0.00137767

Irregular

***LVL1990
*IRR2015

Interventions
Goodness of Fit

0.0023648

p.e.v.

-5.4664

AIC

0.99639

2

R

0.90482

2
d

R
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المقدر
الملحق ب :النموذج االقتصادي القياسي ُ
وتشمل هذه النتائج تباين خطأ التنبؤ ( ،)prediction error varianceومعيار أكايكي للمعلومات
(،)Akaike information criterionو ( R2معامل التحديد) ،و ( Rd2معامل التحديد على أساس االختالفات) .وتستند
جميع اختبارات التوزيع الطبيعي إلى اختبار بومان-شينتون الموزع تقري ًبا بوصفه  ،Χ 22في حين أن H(h)هو اختبار
اختالف التباين ،الموزع تقري ًبا بوصفه .F(h,h)ويعرض الجدول ب 1إحصائية ديربن واتسون ( ،)DWومعامالت االرتباط
السلسي الذاتي  )r(q) (serial correlationعند الـتأخير  ،qو هي موزعة تقري ًبا عند (, N(0, 1/Tو ( Q(p,dوهو إحصاء
بوكس-ليانج
وأخيرا اختبار التنبؤ
استنادا إلى االرتباطات السلسلية الذاتية للمتبقيات pويوزع تقري ًبا بوصفه . χ d2
ً
ً
بالفشل  χ f2لألعوام السبعة األخيرة من فترة التقييم موزعة تقري ًبا بوصفها  . χ 82ويوضح الجدول ب 1أن النموذج
المفضل اجتاز كل هذه االختبارات التشخيصية.

Residual Diagnostics
0.0023648

Std Error

1.0847

Normality

H(6) = 2.1168

)H(h

-0.063756

)r(1

-0.010035

)r(2

-0.22444

)r(3

1.9385

DW

χ 25 ,3 = 2.0977

)Q(p, d

r(5) = 0.12556

)r(q
Auxiliary residuals:

0.62668

Normality – Irregular

2.6622

Normality – Level

1.1162

Normality – Slope

χ 72 = 9.9265

Prediction failure

مالحظة :توضح * ,** ,و*** األهمية اإلحصائية عند مستوى  %10و %5و ،%1على الترتيب
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نبذة عن المؤلفين
شهد العرينان
عملت سابق ًا في مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) بمسمى
محلل بحوث أول ضمن فريق أنظمة الطاقة واإلقتصاد الكلي .وركزت في أبحاثها على
نمذجة الطلب على الطاقة باستخدام نماذج اإلقتصاد القياسية

أنور قاسم
زميل باحث متخصص في الطلب على الطاقة وكفاءة استخدامها .وهو حاصل على شهادة
الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية بالمملكة
العربية السعودية.

ليستر هنت
أستاذ ورئيس قسم االقتصاد والمالية بجامعة بورتسموث في المملكة المتحدة .عمل
سابق ًا زميل باحث أول ومدير ًا ألحد برامج كابسارك .ويعمل حاليا باحثًا زائر.

عن المشروع
يعتبر جزء ًا من مشروع بعنوان " نمذجة الطلب النهائي على الطاقة باستخدام نموذج السالسل الزمنية
الهيكلية" .ويبحث في كيفية تأثير عدة عوامل مثل النمو االقتصادي والدخل وأسعار الطاقة والهيكل
االقتصادي وكفاءة استخدام الطاقة على طلبها على المستوى القومي والقطاعي واألسري .كما يقيس أثر
مثال إصالح أسعار الطاقة ،على الطلب على الطاقة والعائدات الحكومية ورفاهية
سياسات الطاقة المختلفةً ،
المجتمع في المملكة العربية السعودية.
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