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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  2020محفوظة 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
أداة لتحليل السياسة
يعد نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية (ً )KGEMM
ويهدف إلى دراسة تأثيرات تدابير السياسة الداخلية والصدمات العالمية للطاقة واالقتصاد على المملكة العربية
السعودية.
يقتبس النموذج مزايا االقتصاد الكينزي الجديدة للطلب و”المتوقفة” على التوازن على المدى المتوسط والعرض
الكلي على المدى الطويل .وتوجد ثمان مجموعات (القطاع الحقيقي والمالي والنقدي والخارجي والسعر والعمل
واألجور والطاقة والسكان والفئات العمرية) التي تتفاعل فيما بينها لتمثل االقتصاد الكلي وروابط الطاقة في
المملكة.
يمكن استخدام نموذج كابسارك المشار إليه أعاله لتحليل الوضع الراهن والمسارات المستقبلية لمؤشرات
االقتصاد الكلي والطاقة .ويمكن استخدامه أيض ًا لتقييم تأثيرات خيارات السياسة المختلفة على اقتصاد
المملكة.
يعد هذا النموذج نموذج ًا قياسي ًا لالقتصاد الكلي بسالسل زمنية تدمج خصائص البيانات مع النظريات ذات الصلة،
كما يمتاز بالتماسك التجريبي :يمكن تفسير العالقات في حدود اإلطار االقتصادي.
يتصف بالمرونة واآلنية في تقييمه ألسئلة السياسة في البحوث المتعددة.
يمكن تخصيصه بسهولة لحل أسئلة السياسة في البحوث المختلفة.
ال يعتبر قطاع الطاقة (النفط والغاز الطبيعي والكهرباء) قطاع ًا خارجي ًا على المستوى المحلي نظر ًا الرتباطه
بالنشاط غير النفطي.
يخضع النموذج للتحقق باستخدام اختبارات تحقق مختلفة مثل االتساق النظري للعالقات المقدرة واختبارات ما
بعد التقدير واألهمية اإلحصائية للمعامالت المقدرة واألداء داخل العينة وخارجها.
تظهر محاكاة األداء داخل العينة وخارجها أن للنموذج إمكانات فعالة للتنبؤ وتحليل السياسات.
تم استخدام النموذج على نطاق واسع منذ ديسمبر 2015م في مشاريع متعددة األطراف لتقييم آثار االقتصاد
الكلي ألسعار الطاقة المحلية واإلصالحات المالية في المملكة العربية السعودية والتي تمثل المبادرات الرئيسة
في برنامج التوازن المالي لتحقيق رؤية المملكة 2030م.
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الملخص
يتمثل الهدف من البحث المقدم في هذه الورقة في
القيام بدراسة مفصلة لنماذج االقتصاد الكلي المخصصة
للمملكة العربية السعودية وطرح نموذج كابسارك
االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
( .)KGEMMوتتطرق هذه الورقة أيض ًا إلى نقاط القوة
والضعف في النماذج السابقة .ويعتبر نموذج كابسارك
أداة تحليل للسياسة تهدف إلى دراسة تأثيرات قرارات
المملكة الداخلية والصدمات العالمية للطاقة واالقتصاد
على طاقة المملكة العربية السعودية واقتصادها الكلي.
ال شك أن النماذج القياسية لالقتصاد الكلي تسهم
في إثراء معرفة صناع السياسات بشأن العالقات
الديناميكية بين المؤشرات االقتصادية وأداء االقتصادات
في السابق ،ومدى االختالف في سلوكياتها الحالية
والمستقبلية .كما تعتبر النماذج بمثابة وسائل تبسيط
لالقتصادات الفعلية التي تقدم أطر ًا تحليلية وتجريبية
تركز على الجوانب الهامة لالقتصاد.
كذلك يمكن لهذه النماذج أن تشرح العمليات االقتصادية
وتتوقعها وتقيمها ،وأن تساعد ص ّناع السياسات على
تقييم تأثير خيارات السياسات البديلة .وتوفر نماذج
االقتصاد القياسي الكلي ،في هذا الصدد ،أسس ًا قائمة
على األدلة والتحليالت للقرارات السياسية ،مما يساهم
في زيادة احتمالية نجاح تلك السياسات.
يعتبر نموذج االقتصاد القياسي الكلي للمملكة العربية
أداة بالغة األهمية لص ّناع السياسة المحليين
السعودية ً
على وجه التحديد ،حيث تواجه المملكة العديد من
التحديات االقتصادية والديموغرافية واالجتماعية نظر ًا
لحرصها الدؤوب على تنويع اقتصادها بمنأى عن االعتماد
على الصادرات النفطية لتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص
غير النفطي والقطاع الحكومي في جوانب تحسين
الخدمات المقدمة .وتجدر اإلشارة إلى أن االقتصاد
السعودي يتأثر بديناميكيات أسواق الطاقة العالمية،
ويعتمد مستقبل اقتصاد البالد على عملية التحول
الموضحة في خطة المملكة االستراتيجية ،رؤية المملكة
 .2030وتتضمن هذه الرؤية مبادرات هامة ،مثل إصالح

أسعار الطاقة لترشيد استخدام مصادر الطاقة في
المملكة واإلصالحات المالية لضمان اإلنفاق الحكومي
الفعال وزيادة اإليرادات غير النفطية .ولقد تم بالفعل
تقليل الدعم الحكومي ألسعار الطاقة الذي يؤثر على
جميع القطاعات االقتصادية .كما يشير توقع االستهالك
العالمي واألسعار ،في ظل استمرار االقتصاد والسياسة
المالية للمملكة العربية السعودية في االعتماد على
الصادرات النفطية واإليرادات خالل فترة التحول ،إلى أن
أسواق الطاقة العالمية ستشهد نمو ًا أقل في استهالك
النفط وتراجع ًا في األسعار.
تعتبر إصالحات سوق العمل من األمور الضرورية
الستيعاب األعداد الهائلة الحالية والمستقبلية
للسعوديين الذين يدخلون إلى سوق العمل سعي ًا لتغيير
دور األجانب فيه .ينبغي عالوة على ذلك ،أن يجذب إصالح
البيئة االستثمارية والتشريعات في المملكة المزيد
من االستثمار األجنبي المباشر ،وقد ينطوي مثل هذا
اإلصالح على حدوث تغييرات جوهرية في سياسات البالد
النقدية واألسواق المالية .ويتطلب قياس اآلثار المحتملة
للتغيرات في أسواق النفط وفهم التأثير المحلي للتحول
االقتصادي في المملكة العربية السعودية وجود نماذج
مخصصة جيدة التصميم.
ومن ناحية أخرى ،يحتاج ص ّناع السياسة إلى معرفة
كيفية تأثر الموقف المالي للدولة بانخفاض أسعار النفط
وإصالحات أسعار الطاقة ،ويمكن لنماذج االقتصاد
القياسي الكلي توضيح طريقة إعادة تشكيل االقتصاد،
بما فيها القطاعات االقتصادية ،وكيفية تغيير المؤشرات
االقتصادية للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة
.2030
ال توجد أي نماذج عامة للطاقة واالقتصاد القياسي
الكلي قادرة على التطرق إلى النقاط الموضحة أعاله،
لذا يعتبر مشروع بحث نموذج كابسارك االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
محاولة لسد هذه الفجوة وتقديم المالحظات حول
ً
خيارات السياسة واالقتصاد والسياسة لص ّناع القرار في
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المملكة .ولقد ساهم هذا النموذج في تقديم نصائح
موجهة لصن ّاع القرار في ثالثة مجاالت منذ شهر سبتمبر
عام 2015م في مجاالت .1 :إصالح أسعار الطاقة
 .2إصالح السياسة المالية  .3الطريق لتحقيق أهداف
رؤية المملكة .2030
يتضمن هذا النموذج ثمان مجموعات (القطاع الحقيقي
والمالي والنقدي والخارجي واألسعار والعمل واألجور
والطاقة والسكان والفئات العمرية) التي تتفاعل فيما
بينها لتمثل االقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية
وروابط الطاقة.
يمكن أن يتناول النموذج مجموعتين من السياسات
والمجاالت البحثية :العالقات داخل بيئة الطاقة واالقتصاد
الكلي في المملكة العربية السعودية ،بما فيها العوامل
المالية والنقدية وسوق العمل واألسعار والطاقة المحلية
وتأثير باقي دول العالم ،تحديد ًا أسواق الطاقة العالمية،
على اقتصادها المحلي.
تبين الخصائص التالية لنموذج كابسارك االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ( )KGEMMكيفية
مساهمته في نماذج االقتصاد الكلي الحالية والخاصة
بالمملكة العربية السعودية.
يعتبر هذا النموذج واحد ًا من نماذج االقتصاد
القياسي الكلي القليلة التي تدمج إطار المدخالت
والمخرجات في تصميمها.
يجمع بين طرق االقتصاد القياسي المتطورة
واألساس النظري الراسخ والتماسك التجريبي
والحقائق المجردة القتصاد المملكة.
يتصف بالمرونة للتقييم الفوري ألسئلة السياسة
المطروحة في البحوث المتعددة.
يتميز بسهولة التخصيص لإلجابة عن أسئلة السياسة
الواردة في البحوث المختلفة.

ال يتم التعامل مع قطاع النفط باعتباره متغير خارجي
بحت نظر ًا الرتباطه بالقطاع غير النفطي.
يتم توزيع الطلب الكلي على القطاعات االقتصادية
باستخدام إطار المدخالت والمخرجات.
يمثل العرض الكلي مجموع إنتاج القطاعات المشتق
من إطار دالة اإلنتاج.
تمثل مجموعة الطاقة المفصلة ( )14عالقة
طلب على الطاقة مصنفة بحسب نوع الطاقة
والمستفيدين منها.
واجهة تفاعلية سهلة االستخدام وبيئة مفتوحة
(أوبن بوكس).
كما أنه يساهم في نمذجة االقتصاد القياسي لمجموعة
النماذج الحالية المتخصصة في االقتصادات المفتوحة
الغنية بالموارد الطبيعية.
يمكن استخدام نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ( )KGEMMلتحليل الوضع
الحالي وتوقع المسارات المستقبلية لمؤشرات االقتصاد
الكلي والطاقة ،ويمكن كذلك استخدامه لتقييم تأثيرات
(مثال مبادرات وأهداف
خيارات السياسات المختلفة
ً
رؤية المملكة  )2030وديناميكيات أسواق الطاقة،
كذلك بإمكان هذا النموذج أن يؤدي إلى تحقيق المزيد
من التعاون الفعال بين مصممي النماذج والباحثين من
الوكاالت الحكومية المختلفة حيث أن ذلك يمثل جوانب ًا
مختلفة لالقتصاد ،بما فيها العوامل النقدية والمالية
وسوق العمل والقطاع الحقيقي والخارجي والعوامل
المتعلقة بالطاقة.
خضع هذا النموذج للتحقق باستخدام اختبارات التحقق
المختلفة مثل األهمية اإلحصائية واالتساق النظري
للمعايير المقدرة واختبارات ما بعد التقدير لنتائج
المعادالت المقدرة واألداء داخل العينة لتقريب البيانات
الفعلية واألداء خارج العينة لتحليل السياسة.
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نقوم باستخدام هذا النموذج للتوقعات والتنبؤات داخل
العينة بهدف تقريب المسار الزمني الحقيقي للمتغيرات
الخارجية ،باإلضافة إلى محاكاة األداء خارج العينة لتقييم
أثر إصالح أسعار الطاقة المحلية على مؤشر االقتصاد
الكلي الرئيس للمملكة العربية السعودية .وتظهر محاكاة
األداء داخل العينة وخارجها أن للنموذج إمكانات فعالة

للتنبؤ وتحليل السياسة .وقد تم بالفعل ،استخدام
النموذج بشكل واسع في المشاريع متعددة األطراف
لتقييم تأثيرات االقتصاد الكلي ألسعار الطاقة المحلية
واإلصالحات المالية في المملكة العربية السعودية ،في
المبادرات الرئيسة في برنامج تحقيق التوازن المالي لرؤية
المملكة  2030منذ شهر ديسمبر عام 2015م.
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مراجعة المؤلفات العلمية
نجد أن تصميم نماذج االقتصاد القياسي الكلي موثق
بالكامل في مؤلفات الباحثين مثل Fair (1984, 1994)،
Botkin et al. (1991)، Hendry and Mizon (2000)،
Favero (2001) ،Pagan (2003a, 2003b)، Bardsen et
al. (2004, 2005). Valadkhani (2004), Hendry and
 Muellbauer 2018وغيرهم من الباحثين اآلخرين.
يستعرض هذا القسم نماذج االقتصاد الكلي للتوازن
العام التي تم تصميمها لالقتصاد السعودي ،إذ أننا

بمعنى آخر ال نستعرض نماذج التوازن الجزئي المصممة
للمملكة العربية السعودية فحسب ،أو نماذج التوازن
العام المصممة لالقتصادات األخرى الغنية بالموارد
ألن النماذج األولى ال تتماشى مع أهداف
فقط .ذلك ّ
البحث ،أما األخيرة فقد قام بمراجعتها الباحثون
 Hasanov and Joutz 2013وآخرون .كما أننا نعمل أيض ًا
على مراجعة النماذج العامة أو المتوفرة لنا فقط ،ويوضح
الجدول ( )1أدناه هذه النماذج.

الجدول  .1نماذج االقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية.
االسم

الفترة

النوع

نقاط القوة

نقاط الضعف

مالحظة

عزتي ()1976

1963-1972

جمع بين نموذج البرمجة
الخطية التجريبية متعددة
القطاعات والمتغيرة
زمني ًا ونموذج االقتصاد
القياسي الكلي

يجمع بين الحلول المثلى
ونموذج االقتصاد
القياسي الكلي

(مثال
دعم نظري غير كاف
ً
تحتوي معادالت االستثمار الخاص
واالستهالك فقط على الدخل،
وتتجاهل معادالت االستيراد
والتصدير األسعار النسبية أو أسعار
الصرف الحقيقية) وتتجاهل دالة
اإلنتاج العمل.
ال يتضمن النموذج العمل واألسواق
النقدية (لم نتمكن من العثور على
تضخم سعر المستهلك أو معامل
انكماش الناتج المحلي اإلجمالي
وسعر الصرف في النموذج).

مصمم لتحليل تأثير
سعر وإنتاج النفط على
مؤشرات االقتصاد الكلي
في الدول األعضاء في
منظمة األوبك بما فيها
المملكة العربية السعودية.

لوني ()1986

1980-1985

التحكم األمثل

تم تجاهل الخصائص العشوائية (جذر
الوحدة والتكامل المشترك) لمتغيرات تم استخدام نموذج
االقتصاد الكلي للتحكم
السالسل الزمنية المستخدمة في
تقديرات االقتصاد القياسي .ويمكن األمثل لدراسة خطة
التنمية الثالثة للمملكة
بالتالي ،القول بأن الدراسة قد تمر
نموذج اقتصاد كلي في
العربية السعودية
إطار التحكم األمثل يمكنه بمشكالت انحدار زائفة ،ويعتبر حل
الممتدة لخمس سنوات
تمييز طريقة النمو األكثر هذه المشكالت أمر ًا مهم ًا بالنسبة
( )1980-1985للبحث
فعالية للوصول إلى الهدف لهذه الدراسة ألنها مصممة لتحليل
في إمكانية تحقيق الهدف
السياسات.
النهائي
قد يستفيد القراء إن أوردت الدراسة والمفاضالت من بين
األهداف الرئيسة األخرى
نتائج اختبار ما بعد التقدير وبالتالي
للخطة.
يمكن معرفة مدى مناسبتها
للعالقات المقدرة.

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
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نقاط الضعف

االسم

الفترة

النوع

نقاط القوة

لوني ()1988

1986-1992

نموذج االقتصاد الكلي

تم تجاهل الخصائص العشوائية (جذر
الوحدة والتكامل المشترك) لمتغيرات
السالسل الزمنية المستخدمة في
تقديرات االقتصاد القياسي .يمكن
بالتالي ،القول بأن الدراسة قد تمر
نموذج اقتصاد كلي في
إطار التحكم األمثل يمكنه بمشكالت انحدار زائفة ،ويعتبر
تمييز طريقة النمو األكثر حل هذه المشكالت مهم بالنسبة
فعالية للوصول إلى الهدف لهذه الدراسة ألنها مصممة لتحليل
السياسات.
النهائي تغطية عالمية.
قد يستفيد القراء إن أوردت الدراسة
نتائج اختبار ما بعد التقدير وبالتالي
يمكن معرفة مدى مناسبتها
للعالقات المقدرة.

مالحظة

تم تطوير هذا النموذج
لدراسة معضالت
التخطيط االقتصادي
واالجتماعي التي تواجه
سياسة المملكة العربية
السعودية خالل فترة تراجع
العائدات النفطية.

النموذج
االقتصادي
العالمي
ألكسفورد
()2018

1980-2017

يجمع بين نموذج االقتصاد
القياسي الكلي ونموذج
المدخالت والمخرجات.

قاعدة بيانات كبيرة وقيم
فعلية ومتوقعة .يجمع بين
نموذج االقتصاد القياسي
الكلي ونموذج المدخالت
والمخرجات.
يمثل الحقائق المجردة
للمملكة العربية
السعودية.

أساس نظري غير كاف ،تم في
معظم الحاالت تحويل البيانات
السنوية إلى فصلية.
لم يتم االنتباه بشكل كاف إلى
وحدة نموذج االقتصاد القياسي
الكلي للمملكة العربية السعودية
حيث أن النموذج االقتصادي العالمي
ألكسفورد يحظى بتغطية عالمية
كبيرة جداً.

يتوفر النموذج التجاري
مقابل اشتراك ،ويحتوي
النموذج االقتصادي
العالمي ألكسفورد على
( )80دولة و( )13مجموعة
إقليمية ،بينما يحتوي
نموذج االقتصاد القياسي
الكلي للمملكة العربية
السعودية على دولة واحدة
فقط.

يوهانسن
وماغنوسين
()1996

1980-1991

يجمع بين نموذج االقتصاد
القياسي الكلي ونموذج
المدخالت والمخرجات.

يجمع بين نموذج االقتصاد
القياسي الكلي ونموذج
المدخالت والمخرجات.
يمثل الحقائق المجردة
للمملكة العربية
السعودية.
يستخدم خصائص
نموذج تصحيح الخطأ في
النموذج.

ال يتضمن النموذج الجوانب النقدية
لالقتصاد.
ال يهتم التحليل التجريبي بخصائص
الدمج والتكامل المشترك للبيانات
المستخدمة ولذلك فإن هناك خطر ًا
يتمثل بوجود نتائج زائفة وتوصيات
مضللة.
توجد بعض الفرضيات التي يصعب
تصديق تحققها في المملكة العربية
فمثال ،يتم التعامل مع
السعودية.
ً
فئات التصدير كعوامل خارجية وال يتم
تقدير المعامالت في نظام اإلنفاق
الخطي وإنما يتم معايرتها باستخدام
الدراسات حول الدول األخرى :تم دمج
سعر النفط الحقيقي في معادلة
االستهالك الخاص إلى جانب الدخل
المتاح الذي قد يتسبب في مضاعفة
حساب تأثير النفط ،وال تشمل
معادالت االستهالك أو االستثمار
أسعار الفائدة.

صممه قسم األبحاث التابع
لمنظمة ستاتيستكس
نوروي( (�Statistics Nor
 ،)wayلوزارة االقتصاد
والتخطيط في المملكة
العربية السعودية .يكمن
الهدف الرئيس منه في
مساندة خطة التنمية
للمملكة الممتدة لخمس
( )5سنوات من خالل
تحليل السياسات المالية
والنقدية والصدمات من
قطاع النفط وخارجه.

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
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مراجعة المؤلفات العلمية

االسم

الفترة

النوع

نقاط القوة

نقاط الضعف

مالحظة

كابيلين
وماغنوسين
()1996

1989

نموذج التوازن العام القابل
للحساب

أساس نظري راسخ
وحقائق مجردة للمملكة
العربية السعودية.
تمثيل مفصل للغاية عن
اقتصاد المملكة العربية
السعودية.

تعتمد نمذجة قطاعات اإلنتاج وبيانات
أسهم رأس المال على أسس بيانات
ضعيفة وفرضيات قوية .تمثل بعض
الفرضيات القوية لسوق العمل (معدل
األجور والعمالة األجنبية التي تعتبر
عوامل خارجية).
تم استخدام القطاع الحكومي في
النموذج بصورة كاملة دون تفصيل
لالستهالك الحكومي.

مصمم إلعداد خطط
التنمية على مدى خمس
( )5سنوات ،تحديد ًا
الكتشاف نتيجة برامج
االستثمار.

بيركهولت
()1993

لم تذكر

نموذج االقتصاد القياسي
الكلي

ال يتضمن النموذج جوانب االقتصاد
المتعلقة بالنقد والعمل والطاقة.
ال يتضمن مجموعة أسعار واضحة( (�Jo
.)hansen and Magnussen 1996
ال تركز معادالت النموذج على
خصائص الدمج والتكامل المشترك
للبيانات المستخدمة ولذلك ،فإن
هناك خطر ًا يتمثل بوجود نتائج زائفة
وتوصيات مضللة.
فمثال
تم تجاهل الروابط الهامة،
ً
ال تؤثر التغيرات في االستهالك
الحكومي واالستهالك الخاص على
الناتج المحلي اإلجمالي.
االفتقار إلى األساس النظري ،فعلى
سبيل المثال ،يعد الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي الدالة الوحيدة
للتباطؤ واالستثمار غير النفطي،
وتم تصميم طاقات إنتاج بعض
القطاعات كدالة فقط على المسار
الزمني.
ال يتصف النموذج باآلنية.

تم تصميمه كنموذج
تخطيط لخطة التنمية
الخامسة لوزارة االقتصاد
والتخطيط

بيركهولت
()1993

لم تذكر

التوازن العام التطبيقي

بالنظر إلى مستوى التفاصيل
والدقة ،كان التعامل مع النموذج
واالحتفاظ به وتحديثه وترقيته أمر ًا
صعب ًا للغاية بسبب :أ .القدرات الفنية
لموظفي وزارة االقتصاد والتخطيط،
ب .كان ال بد من إجراء دراسات دورية
للحصول على البيانات المطلوبة التي
لم تكن مجدية من ناحية المصادر
والتكلفة.

قامت شركة كوبرز
وليبراند (& Coopers
 )Lybrandبتصميم هذا
النموذج لوزارة االقتصاد
والتخطيط السعودية.

تمثيل مفصل للغاية عن
االقتصاد (يحتوي النموذج
على ( )36قطاع إنتاج
و( )14نوع ًا من األسر
و( )5أصناف لمهارات
األيدي العاملة و( )31فئة
استهالكية).

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
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االسم

الفترة

النوع

نقاط القوة

بيركهولت
()1993

1969-1989

نموذج االقتصاد القياسي
الكلي

تمثيل مفصل للغاية عن
االقتصاد (يحتوي النموذج
على ( )36قطاع إنتاج
و( )14نوع ًا من األسر
و( )5أصناف لمهارات
األيدي العاملة و( )31فئة
استهالكية).

الكستون
وآخرون ()1998

1998

نموذج صندوق النقد
الدولي المعروف باسم
نموذج االقتصاد القياسي
المتعدد المناطق
(ملتيمود) III

للخصائص طويلة المدى
لنموذج لمولتيمود
(( IIIأسس نظرية قوية
ومعادالت ديناميكية.
للمعادالت الديناميكية
في نموذج مولتيمود
( )IIIمعادلة تناظرية لحالة
االستقرار.

دي سانتس
()2003

1990

نموذج التوازن العام القابل
للحساب الثابت والمتعدد
القطاعات

أساس نظري راسخ
وحقائق مجردة للمملكة
العربية السعودية

نقاط الضعف

مالحظة

ال يتضمن النموذج جوانب االقتصاد
المتعلقة النقد والعمل والطاقة.
ال تهتم معادالت النموذج بخصائص
الدمج والتكامل المشترك للبيانات
المستخدمة ولذلك فإن هناك خطر ًا
يتمثل بوجود نتائج زائفة وتوصيات
مضللة.
تم تجاهل الروابط الهامة ،على سبيل
المثال :يكون تأثير القطاع النفطي
على القطاع غير النفطي فقط من
خالل اإليرادات النفطية ال من خالل
االستثمار واالستهالك المتوسط.
تم وضع فرضيات العوامل الخارجية
فمثال :تعتبر
بصورة مبالغ فيها،
ً
الصادرات غير النفطية وتكرير النفط
عوامل خارجية.
أساس نظري ضعيف جداً ،مثال:
يمثل االستهالك الحكومي ناتج
متطابقة الناتج المحلي اإلجمالي،
وتعتمد الطاقة اإلنتاجية على
االستثمار فقط ،فيما يمثل
االستهالك الخاص دالة الدخل فقط.
ويعتمد معامل االنكماش على األجور
فقط.
ال يمثل النموذج اآلنية وال يتضمن
التعديالت البسيطة.

صممه قسم األبحاث التابع
لمنظمة ستاتيستكس
نوروي( (�Statistics Nor
،)way
ليكون نموذج ًا تخطيط ًا
لخطة التنمية السادسة
لوزارة االقتصاد والتخطيط
قام قسم االقتصاد
والتنمية االجتماعية التابع
لألمم المتحدة بتمويل هذا
المشروع كجزء من مشروع
التعاون الفني لتعزيز
قدرات التخطيط لوزارة
االقتصاد والتخطيط في
المملكة العربية السعودية

يعتبر نموذج مولتيمود
يتضمن نموذج مولتيمود ( )IIIالتابع نموذج ًا ديناميكي ًا صغير ًا
لصندوق النقد الدولي نماذج فرعية
متعدد الدول لالقتصاد
لكل دولة من الدول الصناعية السبع
العالمي وتم تصميمه
الكبرى ،وتم جمع الدول المتبقية
لدراسة تحول الصدمات
في مجموعات منفصلة لالقتصادات بين الدول وتبعات
النامية واالقتصادات التي تمر بمراحل السياسات المالية والنقدية
انتقالية.
البديلة على المديين
القصير والمتوسط.
ال يتضمن النموذج الجوانب
االقتصادية لسوق العمل.
تم تمثيل قطاع الطاقة بالنفط الخام.
تم وضع الفرضيات الخارجية بصورة
مثال :تعتبر االستثمارات
مبالغ فيهاً ،
وعجز الحسابات الجارية متغيرات
خارجية.
هناك بعض الفرضيات التي يصعب
تصديق حدوثها في المملكة العربية
السعودية .مثل :تعتبر األجور وعوائد
رأس المال مصادر ًا للدخل الخاص،
وتعتبر الميزانية في حالة توازن دائم.

تم تصميم النموذج لتحليل
أثر سعر النفط الخام
وصدمات العرض والطلب
على األسعار واإلنتاج
واألرباح والرفاهية في
المملكة العربية السعودية.

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
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االسم

الفترة

النوع

نقاط القوة

نقاط الضعف

مالحظة

علم ()2007

ال ينطبق

نموذج التوازن العام

أساس نظري راسخ
وحقائق مجردة القتصاد
يعتمد على النفط.

يعتبر هذا النموذج نموذج ًا نظري ًا
ولم تتم محاكاته باستخدام بيانات
المملكة العربية السعودية.
يتمتع النموذج بتغطية محدودة للغاية
حيث أنه يتضمن فقط السلع القابلة
وغير القابلة للتداول واالحتياطيات
وأسعار السلع غير القابلة للتداول.

يعتبر هذا النموذج نموذج ًا
نظري ًا مصمم ًا للبحث في
تأثير اإلنفاق الحكومي
الممول بعائدات النفط
على المؤشرات المدرجة
في النموذج.

بيومي وآخرون.
()2004

2004

نموذج االقتصاد العالمي-
صندوق النقد الدولي

الميزة األساسية لنموذج
االقتصاد العالمي
هي أنه يمكنه تقديم
تقديرات السياسات في
إطار التوازن العام مما
يسمح بوجود تأثيرات بين
المعادالت ،كما يعتمد
النموذج على أسس
االقتصاد الجزئي الواضحة:
يمكن أن يؤثر تغيير أحد
المعايير األساسية في
النموذج على مجموعة
واسعة من العالقات.

تستغرق عملية معايرة نموذج
التوازن العام وقت ًا نظر ًا لعدم تطابق
المفاهيم في النموذج مع البيانات
الموجودة.
يفرض االنتقال إلى نموذج بتصميم
نظري محكم قيوداً ،على األقل على
المدى القصير.

يعد نموذج التوازن العام
أحد اإلصدارات الكبيرة
لنموذج االقتصاد المفتوح
على المستوى الجزئي،
ويركز في األساس على
إنشاء إطار موحد لتحليل
التفاعالت العالمية.

ناكوف ونونو
()2013

متوسط
الفترة ما
بين يناير
1973أبريل2009

نموذج التوازن العام

راسخ نظري ًا

يعد هذا النموذج نموذج ًا محدد ًا للغاية
(يركز على النفط).
هناك بضع النظريات يصعب تصديق
مثال ،ال يوجد كل من العمل
تحققهاً .
واألجور في دالة اإلنتاج وفي زيادة
أرباح مصدري النفط ،على التوالي.
يعمل مصدرو النفط على زيادة
أرباحهم من خالل إنتاج النفط فقط.

تم تصميم هذا النموذج
للبحث في تأثيرات خيارات
إنتاج النفط والضرائب
والدعم الحكومي على
رفاهية مستوردي النفط
وإنتاج النفط والعائدات
النفطية للدول المصدرة
له.

بالزكوز وآخرون
()2017

1995-2014

نموذج التوازن العام
العشوائي الديناميكي

راسخ نظري ًا

يعد هذا النموذج نموذج ًا محدد ًا للغاية
(يركز على مصادر الطاقة المتجددة)،
ويتناول بالدراسة ثالثة قطاعات
فقط ،هي :األسر والشركات المنتجة
للطاقة ومجموع المنتجات التي ال
تحتاج إلى طاقة والحكومة المقيدة.
يحتوي هذا النموذج على بعض
النظريات المقيدة ألنه يعد نموذج ًا
مثال :يتم الحصول على
محدد ًا للغايةً .
اإليرادات الحكومية من بيع الطاقة
فقط ،وال تشمل النفقات الحكومية
سوى االستثمار والتحويالت إلى
األسر ،فيما يستخدم الغاز الطبيعي
في توليد الكهرباء فقط.

تم تصميم هذا النموذج
للبحث في تأثيرات توغل
مصادر الطاقة المتجددة
وخفض الدعم الحكومي
للطاقة على بعض
مؤشرات االقتصاد الكلي
في المملكة العربية
السعودية.
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االسم

الفترة

النوع

نقاط القوة

غوناند وآخرون
()2019

1980-2016

نموذج التوازن العام

طور الباحثون نموذج ًا
لالقتصاد الكلي
يأخذ نموذج األجيال
الديناميكي الموسع
المتداخلة انقضاء الفترة
لقطاع الطاقة متضمن ًا
الزمنية في الحسبان
األجيال المتداخلة في
يحدث التفاعل االقتصادي بين األفراد
ويقدم نهج ًا أكثر واقعية
المملكة العربية السعودية،
الذين ينتمون لفئات عمرية مختلفة.
لدراسة التأثيرات على
ويعتبر هذا النموذج خاص ًا
قد تكون التوازنات التنافسية دون
المدى الطويل ،ويتعامل
بالمملكة يعتمد على
مع سلوك دورة حياة رأس المستوى األمثل لباريتو.
نموذج األجيال المتداخلة
المال البشري واألثر
لغوناند وجوفيت ويتم
المترتب على توزيع الموارد
تطويره ( )2015من خالل
بين األجيال.
إدراج سمات االقتصاد
السعودي.

نموذج
كابسارك
االقتصادي
القياسي
المخصص
للطاقة
(النموذج
الموضح في
هذه الورقة)

1980-2017

يجمع بين نموذج االقتصاد
القياسي الكلي و نموذج
المدخالت والمخرجات

أساس نظري راسخ
وتماسك تجريبي وحقائق
مجردة لالقتصاد السعودي
وطرق اقتصاد قياسي
متطورة.
تقييم مرن وفوري
لألسئلة المختلفة المتعلقة
بالبحوث /السياسية.
يمكن تخصيصه لإلجابة
عن أسئلة السياسة في
البحوث المختلفة.
واجهة تفاعلية سهلة
االستخدام وبيئة مفتوحة
(أوبن بوكس).
تفصيل طلب القطاعات
باستخدام إطار عمل
المدخالت والمخرجات
وإنتاج القطاعات من دوال
اإلنتاج.
مجموعة مفصلة للطاقة
تمثل  14عالقة طلب على
الطاقة بحسب نوع الطاقة
والمستفيدين.

نقاط الضعف

غزارة البيانات.
تعطي الفترات الزمنية الطويلة
للبيانات نتائج أكثر دقة.
يتطلب تحديث البيانات أو مراجعة
المشكالت إعادة التفكير في جميع
العالقات المبنية في النموذج.

مالحظة

قام مركز كابسارك
بتصميم النموذج وال يزال
يستخدمه حتى اآلن.

مالحظات =MEM :نموذج االقتصاد القياسي الكلي =IOM ،نموذج المدخالت والمخرجات =NR ،لم تذكر =NA ،ال ينطبق =ECM ،نموذج تصحيح الخطأ،
 =CPIمؤشر أسعار المستهلكين =GDP ،الناتج المحلي اإلجمالي =OEGEM ،النموذج االقتصادي العالمي ألكسفورد =GE ،التوازن العام =AGE ،التوازن العام
التطبيقي =KEM-SA ،نموذج كابسارك للطاقة المخصص للمملكة العربية السعودية .تتضمن النماذج المعايرة التوازن العام القابل للحساب و التوازن العام
العشوائي الديناميكي والنموذج الهجين وغيرها.
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لن نتطرق مرة أخرى إلى نقاط القوة والضعف لكل
نموذج في هذه الورقة ألنها جميعها موضحة في الجدول
( .)1ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن نقاط القوة والضعف
محددة بحسب نوع النموذج وغيره من العوامل األخرى
ذات الصلة .وبشكل عام ،تضم نماذج المعايرة مثل
نموذج التوازن العام القابل للحساب ونموذج التوازن العام
العشوائي الديناميكي نقاط القوة الرئيسة التي تجعلها
متماشية مع النظرية االقتصادية وكونها مفيدة في
التقديرات على المدى الطويل وتحليل آثار التغيرات في
متغيرات السياسات.
تشمل نقاط الضعف الرئيسة ،على سبيل المثال ال
الحصر :التقيد باستخدام األسس الصغرى باعتبارها
أسس ًا نظرية ،وتقييد البيانات :ال تضم معلومات حول
االقتصاد السلوكي والمعلوماتي ،يتم معايرتها لتتضمن
فقط مواضع التوازن دون أي معلومات عن اختالل
التوازن وال تقدم معلومات عن األخطاء التي ترتكبها
(مثال يرجى الرجوع إلى Romer
في تمثيالتها ومحاكاتها
ً
[2016]; Stiglitz [2018]; Blanchard [2018]; Hend;]ry and Muellbauer [2018]; Wren-Lewis [2018
Fair [2019], Colander et al. [2008], Colander
[2006], Hara et al. [2009], Pagan [2003a] inter
 .)aliaوتمثل نقاط القوة الرئيسة ألنواع نماذج االقتصاد
القياسي الكلي الهجينة مقارنة باألنواع األخرى من نماذج
االقتصاد الكلي وجود التماسك النظري (مثل نماذج
التوازن العام القابل للحساب والتوازن العام العشوائي
الديناميكي على خالف نماذج متجه االنحدار الذاتي).
تقوم هذه النماذج بتمثيل عالقات التوازن على المدى
الطويل وتتسم بالتماسك النظري ،بمعنى أنها ال
تقيد البيانات (على خالف نماذج التوازن العام القابل

للحساب والتوازن العام العشوائي الديناميكي وبشكل
يشابه نماذج متجه االنحدار الذاتي) لتمثيل ديناميكيات
المدى القصير .وبعبارة أخرى ،تجمع هذه النماذج بين
األساليب القائمة على البيانات واألساليب القائمة على
النظريات ( .)Hendry 2018ويمكنها تمثيل الجوانب
السلوكية للعالقات االقتصادية بنا ًء على خصائص
السالسل الزمنية اإلحصائية للبيانات الوطنية .كما
توضح تقديرات السياسات ومحاكاة االنحرافات على
المدى القصير وسرعة تعديل عالقات التوازن .كذلك
تتمثل المزايا األخرى لنماذج االقتصاد القياسي الكلي
في إمكانية تعديلها وتخصيصها لتستوعب أسئلة
السياسات المختلفة والقيام بعمليات المحاكاة المختلفة
في نموذج واحد على الفور ،مما يسهل استخدامها في
تحليل السياسات ،كما ترتبط نقاط ضعفها الرئيسة
باعتمادها على البيانات .ويمكن للقراء المهتمين بمعرفة
نقاط القوة والضعف المفصلة ألنواع النماذج المختلفة
الرجوع إلى المراجع المذكورة أعاله وكذلك (Ackerman
(2002)، Pagan (2003b)، Hoover, Johansen, and
Juselius (2008)، Herbst et al. (2012)، Arora
(2013)، Hurtado (2014)، and Oxford Economics
.(2018
ويعتبر نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية ( )KGEMMمن الناحية النظرية نموذج ًا
هجين ًا ،بمعنى أنه يدمج بين النظرية االقتصادية واألدلة
التجريبية .ويتم القيام بذلك من خالل االختبارات
اإلحصائية عوض ًا عن فرض تطبيق النظرية على النموذج.
ويحاول هذا النموذج من الناحية العملية تعديل نقاط
ضعف نماذج االقتصاد القياسي السابقة المصممة
للمملكة العربية السعودية.
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اإلطار النظري والحقائق المجردة
يعتبر نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية ( )KGEMMنموذج ًا لالقتصاد القياسي
الكلي على المديين المتوسط والقصير من جانب الطلب
وهو مزود بالعديد من العناصر من جانب العرض .ويحتوي
اإلصدار الثالث من هذا النموذج ،الموضح في هذه الورقة
على تحديثات من جانب العرض مقارنة باإلصدارات
السابقة.
تم توضيح العالقات من جانب الطلب باستخدام مدارس
الفكر الكينزية الجديدة ،واستخدمت العالقات بين
المتغيرات المصممة في أغلب المجموعات األساليب
الكينزية والكينزية الجديدة باعتبارها أسس ًا نظرية.
وبالتالي ،فإنها ال تناقش أي مجموعات النموذج تستخدم
هذه األسس النظرية ،حيث أن استخدامها يتراوح بين
نمذجة الطلب على االستهالك في المجموعة الحقيقية
وبين نمذجة الطلب على الصادرات والواردات في
المجموعة الخارجية.
توجد تمثيالت جانب الطلب في النموذج في مجموعة
األسعار والمجموعة الحقيقية .وتستخدم نمذجة جانب
العرض لألنشطة االقتصادية إطار دالة اإلنتاج من النظرية
الكالسيكية الجديدة ،وقد تم أخذ العوامل المحددة لجانبي
العرض والطلب في الحسبان عند نمذجة مؤشر أسعار
المستهلك لفئات المستهلكين الفرعية.
يستخدم نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ( )KGEMMإطار عمل
المدخالت والمخرجات في نمذجة المجموعة الحقيقية
والتي تجمع ما بين جانبي العرض والطلب.
ويجمع النموذج كذلك بين عوامل الطلب مثل االستهالك
واالستثمار والصادرات والواردات وعوامل العرض مثل
األسعار واألجور والتوظيف وأسهم رأس المال واإلنتاج.

وكما أسلفنا ،تتمثل إحدى خصائص نموذج كابسارك
االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
( )KGEMMفي اهتمامه بالحقائق المجردة القتصاد
المملكة العربية السعودية أثناء نمذجة العالقات بين
الطاقة واالقتصاد الكلي .ونورد أدناه بعض الحقائق
المجردة المستمدة من عدد من خصائص وسمات
المملكة العربية السعودية:
يعتبر اقتصاد المملكة العربية السعودية اقتصاد ًا
نفطي ًا في المقام األول ،حيث شكل النفط في
الفترة من 2007م إلى عام 2016م حوالي  %46من
إجمالي االقتصاد ونسبة  %85من عائدات الميزانية
و %80من إجمالي الصادرات.
تمتلك المملكة العربية السعودية كغيرها من دول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية الكثير من األيدي
العاملة األجنبية ،وتمثل الجنسيات األجنبية وتحديد ًا
من دول شرق وجنوب شرق آسيا نسبة  %40من
إجمالي السكان وأكثر من  %80من موظفي القطاع
الخاص في المملكة.
ال يعتبر ص ّناع السياسة الضرائب من المصادر
الرئيسية للعائدات المالية وبالتالي فإنهم ال
يستخدمونها كمتغيرات رئيسة للسياسة في
التعديالت االقتصادية.
تحوي المملكة مشاعر ًا مقدسة في مكة المكرمة
والمدينة المنورة حيث يتوافد الناس إليها من جميع
أنحاء العالم لتأدية المناسك مما يساهم في زيادة
اإليرادات المالية للدولة.
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منهجية نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
يصف هذا القسم باختصار المنهجية التي يستخدمها
نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية ( )KGEMMالذي يعتبر نموذج ًا هجين ًا
كما أسلفنا ،بمعنى أنه يجمع بين التماسك النظري
والتجريبي بدرجة ما .كما يجمع النموذج أيض ًا بين
األساليب القائمة على النظريات والبيانات ولكن يضعها
بطريقة مختلفة وذلك بحسب ما جاء ذكره الباح ث �Hend
 ry 2018وآخرون .ولهذا السبب يستخدم النموذج إطار
نمذجة تصحيح التوازن ،حيث تتبع العالقات على المدى
الطويل النظريات االقتصادية وتعتبر العالقات على
المدى القصير عالقات قائمة على البيانات (يرجى الرجوع
إلى Pagan 2003a and 2003b inter alia) Hara et
 al. (2009) and Yoshida (1990وآخرون .وتقدم نماذج
االقتصاد القياسي الكلي القائمة على نمذجة تصحيح
التوازن تقديرات حقيقية للمديين القصير والطويل ،ألن
آلياتها لتصحيح التوازن تساعد في ثبات التقديرات على
المدى الطويل وتتضمن التذبذبات على المدى القصير
أكثر من النماذج األخرى.

تعتمد منهجية نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ( )KGEMMالتي تعمل على
تقدير المعادالت السلوكية على ثالثة أركان ،هي :التكامل
المشترك ونمذجة تصحيح التوازن واستراتيجية نمذجة
المتغيرات من عامة إلى خاصة باستخدام المقاييس الذاتية
( )Autometricsواختبار الشمول (الرسم البياني “،)”1
وسيتم وصف هذه العناصر الحق ًا في هذا القسم.
تستخدم طرق االقتصاد القياسي لتقدير المعدالت
السلوكية التي تمثل الجوانب السلوكية لبيئة الطاقة
واالقتصاد الكلي للمملكة العربية السعودية والختبار وجود
العالقات .وفيما يلي “خارطة الطريق” التي نستخدمها
في التقديرات التجريبية واالختبارات.
نظر ًا ألننا نستخدم بيانات السالسل الزمنية ،فإن أول
خطوة تتمثل في التأكد من الخصائص العشوائية لتلك
البيانات باستخدام اختبارات جذر الوحدة ،حيث نستخدم
اختبار ديكي وفولر الموسع ()Dickey and Fuller 1981
وفيليبس وبيرون ( Phillips and Perron )1988

الرسم البياني ( .)1منهجية االقتصاد القياسي لنموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻧﻤﺬﺟﺔ اﻟﻤﺘﻐﻴﺮات ﻣﻦ ﻋﺎﻣﺔ إﻟﻰ ﺧﺎﺻﺔ  +اﻟﻤﻘﺎﻳﻴﺲ اﻟﺬاﺗﻴﺔ

ﺘﺮك زن
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ﺘﺒﺎ
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ﻤ
ﻮل
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منهجية نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ()KGEMM
وكويكاوتسكي وآخرون ( )KPSS 1992لتحليل جذر
الوحدة .كذلك نستخدم اختبارات جذر الوحدة مع
االنكسارات الهيكلية بناء على طبيعة البيانات ،اختبار
ديكي وفولر الموسع مع االنكسارات الهيكلية التي
طورها بيرون ( )1989وبيرون وفوغيلسانغ ()1992a
وبيرون وفوغيلسانغ ( )1992bوفوغيلسانغ وبيرون
( .)1998ولن نقوم بوصف هذه االختبارات في هذا البحث
نظر ًا الستخدامها بشكل واسع في المؤلفات العلمية
ذات الصلة ،وبإمكان القراء المهتمين بهذه االختبارات
الرجوع إلى المراجع المذكورة أعاله باإلضافة إلى Enders
(2015)، Perron (2006)، Zivot and Andrews
.)(1992)، and Banerjee et al. (1992
كما أننا نعمل على إجراء اختبارات التكامل المشترك
في حال كانت السالسل غير ثابتة وذلك بهدف التحقق
من تكامل المتغيرات .ولذلك ،فإننا نستخدم اختبارات
يوهانسن ( )1988للتتبع والقيمة الذاتية القصوى واختبار
بيساران للحدود (Pesaran and Shin 1999, Pesaran
 )et al. 2001واختبار إنجل جرانجر ( )1987واختبار فيلبس
وأوليارس ( )Phillips and Ouliaris 1990واختبار بارك
إلضافة المتغيرات ( .)VAT, 1990وفي حال وجود أكثر
من متغيرين في التحليل ،فإننا نبدأ باستخدام اختبار
أوال ،ألنه االختبار الوحيد
يوهانسن للتكامل المشترك ً
الذي يمكنه اإلفصاح عن عدد العالقات المتكاملة ،بينما
تفترض االختبارات األخرى وجود عالقة تكامل واحدة
أو انتفائها .ونستخدم أيض ًا اختبار هانسن للتكامل
المشترك الذي يركز على االنكسار في عالقة التكامل
المشترك .وفي حال كانت هناك حاجة إلى متغيرات ثانوية
إلضافة تغير المستويات أو انكسار االتجاه في اختبار
يوهانسن للتكامل المشترك ،فإننا نقوم عندها بإجراء
تحليلنا باستخدام برنامج  OxMetricsالذي يقوم تلقائي ًا
بحساب القيم األساسية التي تمثل المتغيرات الثانوية.
وفي حال وجود تكامل مشترك بين المتغيرات ،فإننا نقدر
المعايير العددية مثل المعامالت والمرونة على المدى
الطويل أو سرعة تكيف العالقات ،كما نستخدم متجه
تصحيح الخطأ لتقدير العالقة بين المتغيرات على المدى

الطويل (Johansen 1988; Johansen and Juselius
 )1990واالنحدار الذاتي لفترات اإلبطاء الموزعة وطريقة
المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل (Phillips
 )and Hansen 1990وطريقة المربعات الصغرى العادية
الديناميكية( (�Saikkonen 1992; Stock and Wat
 )son 1993وانحدار التكامل المشترك المعياري (Park
 .)1992وبعد االنتهاء من التقديرات ،نستخدم اختبارات
ما بعد التقدير مثل التعرف على الناتج واستقرار المعايير،
متى ما كان ذلك ممكناً.
ونطبق في المرحلة األخيرة نمذجة تصحيح الخطأ إلجراء
التحليالت على المدى القصير .ونستخدم استراتيجية
نمذجة المتغيرات من عامة إلى خاصة وأدوات المقاييس
الذاتية (( Autometricsاحتذا ًء بكلية لندن لالقتصاد أو
طريقة هيندري للنمذجة .ومن ثم تضيف استراتيجية
نمذجة المتغيرات من عامة إلى خاصة قيم ًا معاصرة
ومتباطئة لجميع المتغيرات ذات الصلة ،بنا ًء على النظرية
االقتصادية ذات العالقة إلى المواصفات العامة ،النموذج
العام غير المقيد ،ومن ثم نختار الوصف النهائي بنا ًء
على عددٍ من اختبارات االقتصاد القياسي للتشخيص
واالستقرار وخطأ التوصيف .ويمكن التعرف على المزيد
من التفاصيل حول استراتيجية نمذجة االنحدار اآللي من
العام إلى المحدد من عامة إلى خاصة في Davidson
et al. (1978)، Hendry et al. (1984)، Ericsson et
al. (1990)، de Brouwer and Ericsson (1995) and
 Campos et al., 2005وغيرهم.
إننا ننفذ في العادة استراتيجية نمذجة المتغيرات من
عامة إلى خاصة باستخدام القياسات الذاتية الموجودة في
حزمة برنامج OxMetrics (Doornik 2009; Doornik
 .)and Hendry 2018وتعتبر القياسات الذاتية طريقة
معاصرة لالقتصاد القياسي الحديث ،يتم من خالله
تنفيذ االستراتيجية آلي ًا الختيار الخاصية النهائية من
النموذج العام غير المقيد باستخدام االختبارات المشار
إليها أعاله .وتتمثل إحدى مزايا هذه القياسات الذاتية
في أنها يمكن أن تمثل االنكسارات الهيكلية والتغيرات
األخرى االستثنائية التي تمت مالحظتها في البيانات
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منهجية نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ()KGEMM
باستخدام طريقة تشبع مؤشر االندفاع .فيما تتمثل
الميزة األخرى لها في إمكانية تطرقها إلى التشابه
الزمني للمعامالت المقدرة .بينما تبقي خصائص
المتغيرات القوية وفرط االعتماد على النظريات الخارجية
موجودة في مواصفات نمذجة تصحيح التوازن النهائية.
يتم كذلك تقدير معادلة النمو على المدى القصير في
حال لم تكن هناك عالقة تكامل مشترك بين المتغيرات
محل الدراسة ،حيث تتشابه هذه العملية مع تحليل
نمذجة تصحيح التوازن ،بيد أنه ال توجد فترة لتصحيح
التوازن نظر ًا لعدم تكامل المتغيرات .وتجدر اإلشارة
إلى أن استراتيجية نمذجة المتغيرات من عامة إلى خاصة
والقياسات الذاتية تنطبق كذلك على معادالت النمو.
تم استخدام اختبارات الشمول لمقارنة واختيار وجمع
المواصفات المقدرة المختلفة ألغراض التحليل والتنبؤ،
حيث تعمل تلك االختبارات على مقارنة قدرة تنبؤ
المواصفات البديلة واختيار األنسب من بينها .ويمكن
العثور على تفاصيل االختبار ف ي �Mizon (1984), Mi
zon and Richard (1986), Harvey, Leybourne and
Newbold (1998), Harvey and Newbold (2000),
Ericsson (1992, 1993), Bontemps and Mizon
.(2008) and Clements and Hendry (2008
كما أننا نلجأ إلى استخدام اختبارات التحقق المختلفة
بغرض التحقق من المعادالت السلوكية المقدرة ومن
النموذج برمته (بما فيها اختبار جودة التنبؤ داخل العينة
وخارجها) ،ويتضمن ذلك اختبار األهمية اإلحصائية
والتناسق النظري للمعايير المقدرة واختبارات ما بعد

التقدير لنتائج المعادالت المقدرة ،باإلضافة إلى النموذج
بأكمله واختبارات األداء داخل العينة لتقريب البيانات
الحقيقية واختبارات األداء خارج العينة لتحليل السياسة.
ويمكن العثور على مناقشات مفصلة عن هذه الطرق
في البحوث التاليةFair (1984), Klein et al. (1999), :
Fair (2004), Bardsen and Nymoen (2008), Clements and Hendry (2011), Hendry and Mizon
(2014), Beenstock et al. (1986), Calzolari and
.)Corsi (1977) and Fair (2004
ولقد تم دمج النموذج في حزمة برنامج  ،EViewsحيث
أنه يوفر عدد ًا من المزايا المتطورة إلنشاء ومحاكاة نماذج
االقتصاد القياسي الكلي مقارنة بالبرامج األخرى ،كما
تم إجراء االختبارات والتقديرات التجريبية على مراحل
برنامجي  EViewsوOxMetrics
مختلفة باستخدام
ّ
الذين يتضمنان القياسات الذاتية ،ويتم نقل المواصفات
النهائية للمعادالت إلى برنامج  EViewsإلدماجها في
النموذج.
يمكن للقراء المهتمين الرجوع إلى الملحق األول (أ)
لالطالع على التفاصيل حول منهجية وفلسفة نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ( ،)KGEMMبما في ذلك استخدام استراتيجية
نمذجة المتغيرات من عامة إلى خاصة والقياسات الذاتية،
كما يتطرق الملحق األول (أ) إلى نقد لوكاس (Lucas
 )critiqueباستخدام اختبارات التشابه واختبارات فرط
استخدام الفرضيات الخارجية.
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قاعدة البيانات
تعد عملية جمع البيانات وتحديثها والمحافظة عليها
إحدى المكونات األكثر استخدام ًا للموارد في نموذج
كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ( ،)KGEMMكما هو الحال مع جميع نماذج
االقتصاد القياسي الكلي األخرى .حيث تعتبر البيانات
في نمذجة االقتصاد القياسي أحد العناصر الرئيسية
لتحديد الخصائص اإلحصائية للعالقات .ال سيما وأن
توافر البيانات يلعب دور ًا هام ًا في إنشاء الروابط بين
المتغيرات في نماذج االقتصاد القياسي الكلي القائمة
على السالسل الزمنية .وبحسب ما أسلفنا في مراجعة
المؤلفات ،تعتمد نماذج االقتصاد القياسي الكلي اعتماد ًا
كبير ًا على البيانات ،ويعد الحصول على النتائج الشاملة
متوقف ًا على دقة البيانات والفترة الزمنية لها ،كما تعتمد
نماذج االقتصاد القياسي الكلي على البيانات ،حيث
تؤدي تحديثات البيانات أو مراجعاتها إلى إعادة النظر في
جميع العالقات القائمة.
يضم اإلصدار الثالث لنموذج كابسارك االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ( )KGEMMعدد
( )588متغير ًا سنوي ًا للسالسل الزمنية ،تعتبر ()310
منها من داخل النموذج وموضحة بالمعادالت السلوكية
والمتطابقات ،فيما تمثل المتغيرات الخارجية تلك
المتغيرات التي تهتم بدراسة تأثيرات متغيرات السياسة
المحلية باإلضافة إلى المتغيرات من باقي دول العالم.
وتعتبر المتغيرات المتبقية وعددها ( )278متغير ًا
متغيرات من خارج نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ( .)KGEMMكذلك تعتمد
العديد من المتغيرات الخارجية على المتغيرات العالمية
التي تقدم صورة شاملة عن روابط االقتصاد العالمي
والطاقة في المملكة العربية السعودية ،وتعتبر المتغيرات

الثانوية تلك المتغيرات التي توضح التغيرات الدائمة
واالنتقالية في العالقات التي ال يمكن توضيحها من
خالل البيانات ،وتعد المتغيرات القائمة على السياسة
أيض ًا متغيرات من خارج النموذج.
تم جمع البيانات من العديد من المصادر المحلية
والخارجية ،بينما تتمثل المصادر المحلية في الهيئة العامة
لإلحصاء التي كانت تعرف سابق ًا باإلدارة المركزية
لإلحصاء ومؤسسة النقد العربي السعودي ،حيث يقدم
هذان المصدران معلومات حول جزء هام من بيانات
الدولة .كذلك تم جمع بعض البيانات المحلية من وزارة
االقتصاد والتخطيط ووزارات المالية والطاقة والصناعة
والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية ،بينما
تم الحصول على البيانات الخارجية من قواعد بيانات
أكسفورد ايكونوميكس والبنك الدولي واألمم المتحدة
وصندوق النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة .وتشمل
قاعدة بيانات نموذج كابسارك بيانات مجمعة ومفصلة
على مستوى القطاعات ،تحتوي قاعدة بياناته على
بيانات عن القطاع الحقيقي والمالي والنقدي والخارجي
والمستهلك وأسعار المنتج وسوق العمل وقطاع
الطاقة والسكان .كما تغطي قاعدة البيانات المتغيرات
الحقيقية (تكون عادة عند مستوى األسعار في عام
2010م) واألسعار االسمية ومتغيرات حساب المؤشرات
والمستخدمين.
كذلك يوجد في الملحق الثاني (ب) وصف للمتغيرات
المستخدمة في اإلصدار الثالث من نموذج كابسارك
االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
(.)KGEMM
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تصميم نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
من المفيد أن نقدم نظرة موجزة عن مراحل تطوير
النموذج ،ألن هذ المراحل ساهمت في تشكيل الهيكل
الحالي للنموذج ،وكما أسلفنا ،فقد تم تطوير النموذج
ليمثل بيئة لالقتصاد الكلي والطاقة للمملكة العربية
متمثال
السعودية ،وكان الحافز لتطوير هذا النموذج
ً
في عدم وجود نموذج (سواء باشتراك أو برسوم) يمثل
تمثيال مناسباً ،ويمكنه كذلك إثراء
اقتصاد المملكة
ً
أعم
عملية صنع القرارات المتصلة بالسياسة بصفة ّ
وأشمل .ويمثل النموذج الموضح في هذه الورقة البحثية
اإلصدار الثالث لنموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ( .)KGEMMحيث صمم
وصدر اإلصدار األول له في عام 2014م في الوحدة
النمطية للنموذج االقتصادي العالمي ألكسفورد( (�OE
 )GEMالخاص بالمملكة العربية السعودية والذي كان
مختلف ًا عنه اختالف ًا كبيراً .ولقد عزز نموذج كابسارك وحدة
المملكة في النموذج االقتصادي العالمي ألكسفورد
من خالل التطرق إلى القيود األساسية ،بما فيها التمثيل
المبالغ في بساطته لالقتصاد السعودي الذي قد يمنع
من استخدامه في إثراء عملية صنع السياسات.
كذلك يختلف نموذج كابسارك االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ( )KGEMMعن وحدة المملكة
في النموذج االقتصادي العالمي ألكسفورد اختالف ًا
ملحوظاً ،وقد كانت الميزة األساسية لإلصدار الثاني

من هذا النموذج تفصيل مجموعة الطاقة الموضحة
بعدد ( )14عالقة طلب على الطاقة بحسب نوع الطاقة
والمستفيدين.
نورد فيما يلي بعض المزايا اإلضافية لإلصدار الثالث
من نموذج كابسارك ،حيث يتضمن هذا النموذج عالقات
لدالة اإلنتاج على مستوى القطاعات وبالتالي تندرج فجوة
اإلنتاج في مؤشرات أسعار المستهلك في القطاعات.
فيما يرتبط التوظيف في القطاعات باألجور التي
تقدمها هذه القطاعات إلى جانب عوامل أخرى .ويتم
تقدير عالقات األجور في القطاعات من جانب االقتصاد
القياسي كدالة لسعر المنتج وإنتاجية الموظف ومعدل
البطالة ،إال أنه لم يتم االنتهاء من تقديرها في وقت
كتابة هذه الورقة البحثية .وأخيراً ،يتضمن اإلصدار الثالث
فمثال:
من النموذج تمثيالت مفصلة للقطاعات الخارجية،
ً
يربط هذا اإلصدار صادرات المملكة العربية السعودية من
النفط المكرر بطلب ( )45دولة عليه ،مما يتيح الفرصة
لمحاكاة تأثير الطلب العالمي للنفط على االقتصاد
السعودي.
كذلك يوضح الرسم البياني ( )2أدناه تصميم اإلصدار
الثالث لنموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية (.)KGEMM

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
العربية السعودية

19

تصميم نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
()KGEMM
الرسم البياني  .2تصميم كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية (.)KGEMM
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كما يتضمن النموذج ثمان ( )8مجموعات تتفاعل فيما
بينها لتمثل بيئة االقتصاد الكلي والطاقة في المملكة
العربية السعودية ،وفيما يلي وصف موجز لكل مجموعة
من هذه المجموعات.

المجموعة الحقيقية:
يمكن تقسيم هذه المجموعة إلى قسمين من جانبي
العرض والطلب.
المجموعة الحقيقية :جانب الطلب:
تتعامل نماذج االقتصاد القياسي الكلي التقليدية
المخصصة القتصاد المملكة العربية السعودية مع الطلب
على المستوى الكلي .ورغم ذلك وكما أسلفنا ،فإن
الطلب الكلي في نموذج كابسارك القياسي العالمي

gvatracom

لالقتصاد الكلي للطاقة ينقسم إلى قطاعات تشمل
( )14نشاط ًا اقتصادياً .وتوزع جميع مكونات الطلب
النهائي للناتج المحلي اإلجمالي -بمعنى االستهالك
الخاص واالستهالك الحكومي واالستثمار والصادرات
والواردات -على األنشطة االقتصادية باستخدام
المعامالت المقتبسة من جدول المدخالت والمخرجات
للمملكة العربية السعودية .وقد تم تصميم الطلب
المتوسط لكل نشاط اقتصادي كدالة طلب على
جميع هذه األنشطة االقتصادية باستخدام المعامالت
المقتبسة من جدول المدخالت والمخرجات ،ويمثل إجمالي
الطلب على نشاط اقتصادي محدد مجموع الطلبين
المتوسط والنهائي.
كما يتم تقدير االستهالك الخاص من جانب االقتصاد
القياسي كدالة للدخل الخاص المتاح وسعر الفائدة ،غير
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أنه ينبغي مالحظة أن بيانات الدخل الخاص المتاح غير
متوفرة من الوكاالت الرسمية وبالتالي تم تصميمها
بواسطة فريق نموذج كابسارك باستخدام نظام
الحسابات القومية (يرجى الرجوع إلى
 Hasanov and Olagunju 2019لمعرفة المزيد من
التفاصيل).
يمثل االستثمار مجموع االستثمارات الخاصة والحكومية
النفطية وغير النفطية ،فيما يمثل االستثمار الخاص
غير النفطي مجموع االستثمارات المحلية واألجنبية
معاً .ويعمل فريق نموذج كابسارك في الوقت الراهن
على جعل االستثمار الخاص غير النفطي يمثل مجموع
االستثمارات األجنبية والمحلية في مختلف القطاعات.
ستتم مناقشة مكونات الطلب النهائي األخرى -بمعنى
االستهالك الحكومي وصافي الصادرات -ضمن
مجموعاتها الحقا ،كما ترتبط مؤشرات المجموعة
الحقيقية هذه بمؤشرات المجموعتين المالية والخارجية.
كذلك يتم تقدير األنشطة االقتصادية من جانب
االقتصاد القياسي باستخدام طريقة الطلب كدوال على
إجمالي الطلب على األنشطة االقتصادية ،والطلب على
الطاقة في األنشطة االقتصادية .وتأتي هذه الطريقة
من إطار عمل المدخالت والمخرجات وتشمل الطلب
على الطاقة .فيما يكمن الهدف وراء إدراج الطلب على
الطاقة في قياس التأثيرات الواضحة للطلب على الطاقة
على األنشطة االقتصادية ،حيث يسمح ذلك باستخدام
النموذج لتحليل تأثير اصالح أسعار الطاقة المحلية على
األنشطة االقتصادية من خالل الطلب على الطاقة،
وترتبط تقديرات القطاع الحقيقي بمجموعتي الطاقة
واألسعار.
المجموعة الحقيقية :جانب العرض
يحتوي جانب العرض في المجموعة الحقيقية على دوال
اإلنتاج لألنشطة االقتصادية بشكل أساسي ،التي تعمل
على تقدير المخرجات المحتملة لألنشطة كدوال ألسهم

رأس المال والتوظيف إلى جانب التغير التقني الناتج عن
االتجاه الزمني والمتغيرات التفسيرية األخرى ،ويتماشى
ذلك كله مع نظرية اإلنتاج (;Cobb and Douglas 1928
.)Douglas 1976
ولقد صمم فريق نموذج كابسارك رأس المال لنشاط
اقتصادي معين باستخدام االستثمار في النشاط ومعدل
االستهالك في نشاط معين وأسهم رأس المال األولية
االفتراضية في إطار طريقة الجرد المستمر( (�Col
lins, Bosworth, and Rodrik 1996; Nehru and
Dhareshwar 1993, Hall and Jones 1999; Caselli
)2005; Arezki and Cherif 2010
ستتم مناقشة العالقات الموضحة للتوظيف بحسب
النشاط االقتصادي والمستخدمة في تقديرات دالة التنبؤ
في مجموعة األجور والعمل.
تم حساب فجوات اإلنتاج لألنشطة االقتصادية
باستخدام دوال اإلنتاج المقدرة ،حيث تتوزع الفجوات على
المعادالت السلوكية لمؤشرات أسعار المستهلك للفئات
المختلفة ،كما تم مناقشته في مجموعة األسعار.
يمكن أن يوفر تقسيم العرض والطلب على األنشطة
االقتصادية معلومات مفيدة حول تشكيالت القطاعات
والتغيرات في الهيكل االقتصادي ،ويعد ذلك أمر ًا بالغ
األهمية ألغراض التنويع ولخدمة أغراض المحتوى المحلي
المتمثل في األهداف الرئيسة لرؤية المملكة ،2030
التحول الوطني (SV2030
كما هو موضح في برنامج
ّ
.)2019b
أما القسم الفرعي ( )7.1فيعرض لنا عالقات تعريفية
إضافية مثل القيمة االسمية المضافة لألنشطة
االقتصادية ،ومجموع األنشطة االقتصادية في
القطاعات الكبرى ،مثل قطاعات الخدمات والصناعة
والقطاعات النفطية وغير النفطية التي تمثل مجموع
األنشطة االقتصادية في القطاع الحقيقي.
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المجموعة المالية:
يمثل إجمالي االنفاق الحكومي مجموع رأس المال
الحكومي والنفقات الجارية ،فيما يمثل األول دالة إنفاق
رأس المال المتأخر لفترة واحدة والزيادة النسبية في
االستثمار الحكومي وبقية نفقات رأس المال .بينما
تمثل النفقات الحكومية الجارية مجموع مكونات النفقات
الحكومية الجارية األربع وهي األجور والرواتب والبدالت،
والمصروفات اإلدارية ،وتكاليف التشغيل والصيانة،
والتحويالت إلى القطاع الخاص .ويمثل االستهالك
الحكومي مجموع المكونات الثالثة األولى المذكورة أعاله
حيث ال تلجأ الحكومة إلى استخدام المكون الرابع.
كما تمثل اإليرادات الحكومية مجموع العائدات النفطية
وغير النفطية للبالد ،حيث ترتبط األولى بالصادرات
النفطية من المجموعة الخارجية .فيما تمثل العائدات
األخرى مجموع اإليرادات المتأتية من مبيعات الطاقة
وااليرادات غير النفطية والجزء المتبقي من اإليرادات
األخرى .كذلك ترتبط مبيعات الطاقة بإجمالي استهالك
الطاقة من مجموعة الطاقة ،وتمثل العائدات غير النفطية
مجموع إيرادات ضريبة القيمة المضافة والضرائب
المفروضة على األجانب ورسوم تأشيرات الحج والعمرة
وغيرها من التأشيرات وغرامات مخالفات السير وضريبة
األراضي البيضاء وضريبة السلع الكمالية والرسوم
األخرى المرتبطة بالقطاع غير النفطي والرسوم
الجمركية والتحصيالت .كذلك يرتبط الجزء المتبقي من
اإليرادات األخرى بنشاط القطاع غير النفطي من القطاع
الحقيقي واإليرادات مثل عائدات االستثمار الحكومي،
وقد تم تصميم اجمالي االيرادات الحكومية في النموذج
بحسب الحقائق المجردة القتصاد المملكة العربية
السعودية ،حيث يتيح لنا ذلك لنا نمذجة تأثيرات تغيرات
أسواق النفط التي تعتبر في الغالب خارجية ،باإلضافة
إلى تأثيرات قرارات السياسة المحلية على إصالح أسعار
الطاقة وضريبة القيمة المضافة والرسوم المفروضة على
األجانب ومكونات اإليرادات األخرى ،التي تمثل المبادرات
الرئيسة لبرنامج التوازن المالي لتحقيق رؤية المملكة
 2030في االقتصاد السعودي.

وأخيرا ،تحتوي المجموعة على رصيد ميزانية الدولة:
الفرق بين إجمالي اإليرادات وإجمالي المصروفات،
وتحتوي كذلك على رصيد ميزانية الدولة غير النفطية:
الفرق بين إيرادات الدولة غير النفطية وإجمالي
المصروفات .حيث تمثل األخيرة حقيقة أخرى من الحقائق
المجردة لالقتصاد التي تهدف إلى اظهار مدى تمويل
إيرادات القطاعات غير النفطية لإلنفاق الحكومي.
ويمكن للحكومة بعدها أن تتخذ تدابير لزيادة كفاءة كل
من اإلنفاق وتحصيل اإليرادات التي تعتبر من األهداف
الرئيسة لبرنامج التوازن المالي (.)SV2030 2019a
تفصيال للعالقة المذكورة
ويوضح القسم الفرعي ()7.2
ً
أعاله.

المجموعة النقدية:
مجموعة
تعتبر المجموعة النقدية في نموذج كابسارك
ً
صغيرة نظر ًا لطبيعة السياسة النقدية في المملكة
العربية السعودية ،التي تمثل حقيقة أخرى من الحقائق
المجردة لالقتصاد السعودي .كما يرتبط سعر صرف
فإن سعر
الريال السعودي بالدوالر األمريكي ولذلك ّ
الفائدة في المملكة العربية السعودية يتوقف على سعر
الفائدة لالحتياطي الفيدرالي األمريكي.
كذلك تضم هذه المجموعة متطابقات تعريفية للمجاميع
النقدية وهي األموال الموجودة خارج البنوك واإليداعات
تحت الطلب واإلجمالي النقدي الواسع واإلجمالي النقدي
الواسع مع اإليداعات بالعملة األجنبية.
كما تحتوي المجموعة على متطابقات ألسعار الفائدة
وتحديد ًا سعر الفائدة لسياسة البنك المركزي وسعر
الريال السعودي المتفق عليه بين البنوك على المدى
القصير (لثالثة شهور) ،وسعر الفائدة المترتب على
القروض وسعر الفائدة الفعلي على الدين الخارجي وسعر
الفائدة على السندات الحكومية الممتدة لعشر ()10
سنوات.
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كذلك تستخدم هذه المجموعة المتطابقة التعريفية
لسعر الصرف الفعلي الذي يتم تحديده وفق ًا لنسبة
األسعار المحلية واألجنبية وسعر الصرف االسمي للريال
السعودي إلى مجموعة عمالت الدول التي ترتبط تجاري ًا
مع المملكة .كما تربط متطابقة المجموعة النقدية
هذه بمجموعة األسعار والمجموعة الخارجية .فيما تعتبر
أسعار الصرف الحقيقية مقياس ًا للتنافسية الدولية في
العديد من الدراسات النظرية والتجريبية ،ويمكن للنموذج
محاكاة كيفية تشكيل التغيرات في األسواق المحلية
واألجنبية للتنافسية الدولية بالنسبة للمملكة العربية
السعودية التي تمثل أحد األهداف الرئيسة لتحقيق رؤية
المملكة .2030
وأخيراً ،تحتوي المجموعة على معادلة سلوكية واحدة
للطلب على األموال ،التي تعمل على تقديره كدالة لسعر
الفائدة والناتج المحلي اإلجمالي من القطاع الحقيقي
واألسعار المحلية من مجموعة األسعار.
تفصيال عن عالقات
يوضح القسم الفرعي ()7.3
ً
المجموعة النقدية.

المجموعة الخارجية:
تم تصنيف القطاع الخارجي في نموذج “كابسارك”
االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
( )KGEMMإلى الصادرات والواردات وميزان المدفوعات.
يمثل إجمالي الصادرات مجموع صادرات السلع والخدمات،
وتنقسم صادرات السلع إلى صادرات نفطية وغير نفطية
كحقائق مجردة لالقتصاد السعودي ،حيث تمثل األولى
منها مجموع صادرات النفط الخام ومنتجات تكرير النفط.
وتم تمثيل صادرات النفط الخام بحسب المتطابقة التي
تربطها بإنتاج النفط المحلي األقل استخدام ًا مضروب ًا
بالسعر العالمي للخام العربي الخفيف ،التي تعتبر إحدى
العالقات البالغة األهمية في المجموعة حيث أنها تربط
المجموعة الخارجية بالمجموعة الحقيقية ومجموعة الطاقة
وبقية العالم.

يمكن بالتالي محاكاة النموذج لمعرفة الكيفية التي يزيد
بها إصالح أسعار الطاقة إيرادات صادرات النفط الخام
بخفض استخدام النفط المحلي وتوفير المزيد من النفط
الخام لتصديره ،كما يمكن مالحظة تأثير ديناميكيات
أسعار النفط على األسواق العالمية وتأثير إنتاج أوبك
النفطي وحصص التصدير على إيرادات صادرات المملكة
النفطية.
تشمل المعادلة السلوكية لتصدير منتجات النفط
المكررة ،إلى جانب متغيرات أخرى ،مؤشر التجارة العالمية
للمنتجات النفطية المكررة ،حيث يجمع هذا المؤشر
طلب ( )45دولة على منتجات النفط المكررة .ويتيح
للنموذج محاكاة تأثير التغيرات في الطلب على منتجات
النفط المكررة في دولة معينة على صادرات المملكة من
النفط المكرر .كما تندرج صادرات المملكة النفطية تحت
إيرادات النفط الحكومية في المجموعة المالية.
تم تقدير صادرات السلع غير النفطية باعتبارها مرتبطة
بسعر الصرف الحقيقي ومستويات إنتاج قطاع السلع
القابلة للتداول غير النفطية ،وتمثل مجموع إنتاج الزراعة
والصناعات غير النفطية والتعدين غير النفطي والطلب
من بقية دول العالم .كما ترتبط معادلة القطاع الخارجي
بالقطاع الحقيقي والقطاع النقدي وباقي دول العالم.
فيما يمثل إجمالي صادرات الخدمات مجموع صادرات
الخدمات من المصادر التالية :دخل االستثمار والخدمات
األخرى والنقل والسفر واالتصاالت والشحن والتأمين
والخدمات المالية والحكومية.
يمثل إجمالي الواردات مجموع واردات السلع والخدمات
موزعة على تقسيمات إجمالي الصادرات نفسها ،وقد
يتم تقدير واردات السلع كدالة للطلب المحلي وسعر
الصرف الحقيقي ،أما تقدير واردات الخدمات فيتم كدالة
للطلب المحلي وسعر الصرف االسمي ومؤشر سعر
االستيراد .وتتبع كلتا المعادلتين األسلوب التقليدي
لجانب الطلب في نمذجة الواردات ،ويتم تحديد مؤشر
سعر السلع المستوردة بصورة تقليدية بوصفه نسبة
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للقيمة االسمية للسلع المستوردة إلى القيمة الحقيقية.
وكما هو الحال مع مكونات ميزان المدفوعات في
فإن لدينا متطابقات لصافي االستثمار األجنبي
النموذجّ ،
المباشر والتدفقات الخارجية ،حيث ترتبط التدفقات
الخارجية بتطور االقتصاد السعودي ويمثل الصافي الفرق
بين التدفقات الداخلية والخارجية .كذلك يعمل فريق
نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية ()KGEMMعلى تقدير التدفقات الداخلية
باستخدام متغيرات تفسيرية متوقعة نظري ًا مثل:
اإلنتاجية واستقرار االقتصاد الكلي واالنفتاح وتكاليف
األعمال ،بما فيها تكلفة الوحدة من العمالة والبنية التحتية
والتطوير المؤسسي.
يبين القسم ( )7.4تفصيالت عن عالقات القطاع
الخارجي.

مجموعة األسعار المحلية
يمكن تقسيم هذه المجموعة إلى ثالث مجموعات فرعية،
هي :مؤشرات أسعار المستهلكين ومعامل انكماش
الناتج المحلي اإلجمالي أو مؤشرات أسعار المنتج وأسعار
الطاقة.
يتضمن النموذج كافة فئات المستهلكين االثنا عشر
( )12كما وضحتها الهيئة العامة لإلحصاء والتي تم
تقديرها باستخدام المعادالت السلوكية ،ولقد درسنا
كافة مدارس الفكر االقتصادي ذات الصلة بشأن نمذجة
التضخم ،مثل نهج السوق المالية ونهج نسبة الربح
المضافة للتكلفة (تكلفة الوحدة من العمالة وأسعار
الطاقة) وتعادل القوة الشرائية أو نهج القطاع الخارجي
ونهج فجوة اإلنتاج عند صياغة مواصفات مؤشرات
أسعار المستهلك .وبالتالي ،ترتبط المعادالت المقدرة
لمجموعة مؤشرات أسعار المستهلكين على المديين
القصير أو الطويل بباقي مجموعات النموذج (باستثناء
السكان والفئات العمرية) .كما تحتوي المجموعة الفرعية
على متطابقة للمؤشر الكلي ألسعار المستهلكين

والتي تساوي المتوسط المرجح ألثنا عشر ( )12مكون ًا
من مكونات مؤشر أسعار المستهلكين باإلضافة إلى
المعادالت االثنا عشر ( )12المقدرة.
تقدم المجموعة الفرعية لمعامالت انكماش الناتج
المحلي اإلجمالي أو مؤشرات أسعار المنتج ،معادالت
لمعامل انكماش الناتج المحلي اإلجمالي المقدر بحسب
النشاط االقتصادي وبالنظر إليها بوصفها دالة للسعر
العام المعني (الناتج المحلي اإلجمالي النفطي وغير
النفطي ومعامالت انكماش الناتج المحلي اإلجمالي)،
وسعر الطاقة وغيرها من متغيرات التحكم .وتكمن
الفكرة في معرفة الكيفية التي تؤثر بها التغييرات العامة
في األسعار على سعر نشاط اقتصادي بعينه ،وفق ًا
لعوامل داخلية وخارجية ،بما فيها أسعار الطاقة المحلية
التي تخضع لإلصالحات .كما يسمح لنا هذا النظام
بمحاكاة النموذج للبحث في تأثير اإلصالح المستمر
ألسعار الطاقة على تكاليف اإلنتاج ،وبالتالي على القدرة
التنافسية لألنشطة االقتصادية .وأخيراً ،تمتلك هذه
المجموعة الفرعية متطابقة لمؤشر اإلنتاج الصناعي
تربط بينها وبين القيمة المضافة في التصنيع.
كما تحتوي المجموعة الفرعية ألسعار الطاقة بشكل
أساسي على األسعار المحلية لمنتجات الطاقة
المخصصة للمستفيدين ،ويتم التعامل معها بوصفها
متغيرات خارجه عن النموذج حيث تعتبر أساس ًا إلصالح
أسعار الطاقة .كذلك تضم المجموعة المتوسط المرجح
ألسعار بعض األنشطة االقتصادية ،في حالة استخدام
المستفيدين ألكثر من منتج واحدٍ للطاقة .ويمثل سعر
الطاقة الكلي لقطاع المرافق -على سبيل المثال-
المتوسط المرجح لسعر الغاز الطبيعي والنفط الخام
والديزل وزيت الوقود الثقيل .وقد تم تطبيق الفكرة
نفسها على تصميم األسعار الكلية للنقل واالتصاالت
والخدمات الحكومية والخدمات األخرى والخدمات المالية
والمصرفية .ونشير إلى أن المتوسط المرجح للسعر
يسمح لنا بمحاكاة النموذج من حيث تأثيرات الطلب على
منتجات الطاقة المختلفة والسعر على نشاط اقتصادي
معين.
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تصميم نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ()KGEMM
يوجد وصف مفصل لمجموعة السعر المحلي في القسم
الفرعي ()7.5

مجموعة العمل واألجور
تحتوي هذه المجموعة على المعادالت السلوكية للعمل
في األنشطة االقتصادية التي تعمل على تقدير الطلب
على العمل في نشاط اقتصادي معين ،كدالة لألجور
وإنتاج النشاط االقتصادي .ويتم تقدير معادالت أجور
األنشطة االقتصادية من جانب االقتصاد القياسي كدالة
لسعر اإلنتاج وانتاجية العمل .ونشير إلى أنه لم يتم الفراغ
أن معادالت
منها وقت كتابة هذه الورقة البحثية ،غير ّ
العمل واألجور تعمل على إيجاد روابط مع المجموعة
الحقيقية.
كذلك تحتوي هذه المجموعة على المتطابقات التعريفية
للعمل في القطاع النفطي وغير النفطي والقوى العاملة
ومعدل البطالة ،وبالنظر في الحقائق المجردة لالقتصاد
أن القوى العاملة ترتبط بالفئة العمرية
السعودي ،نجد ّ
المناسبة للسعوديين واألجانب ذكور ًا كانوا أم إناثا ،مما
يسمح للفرد بالتمييز بين دور كل فئة ونسبة الذكور إلى
اإلناث في مجموع القوى العاملة وبالتالي في معدالت
البطالة.
وأخيراً ،تحتوي المجموعة على متطابقات تمثل تكاليف
الوحدة من العمالة في كل نشاط اقتصادي ،وتستخدم
هذه المتطابقات التعريف التقليدي لتكلفة الوحدة من
أي أن تكلفة الوحدة من العمالة في كل قطاع
العمالةّ ،
تمثل متوسط أجر القطاع مضروب ًا بالعمل مقسوم ًا على
الناتج.
يوجد وصف مفصل لمجموعة سوق العمل واألجور في
القسم الفرعي ()7.6

مجموعة الطاقة:
تعمل مجموعة الطاقة على تمييز نموذج كابسارك عن
بقية نماذج االقتصاد الكلي الهيكلية ،وقد قامت هذه

المجموعة بتقدير ( )15معادلة سلوكية لعالقات الطلب
على الطاقة من جانب االقتصاد القياسي .كذلك توجد
تسعة منتجات للطاقة (النفط الخام والديزل وزيت
الوقود الثقيل والغاز الطبيعي والكهرباء وغاز البترول
المسال والكيروسين والبنزين وغيرها من المنتجات
النفطية) وستة أنواع من المستفيدين (القطاع الصناعي
والسكني والتجاري والحكومي وقطاع النقل والزراعة
فإن المستفيدين ال يستهلكون
والحراجة) .ورغم ذلك ّ
(مثال يستهلك جميع المستفيدين
جميع منتجات الطاقة
ً
الكهرباء ماعدا قطاع النقل بينما يستهلك القطاع
الصناعي فقط زيت الوقود الثقيل والنفط الخام) .وقد تم
تقدير المعادالت باستخدام اإلطار التقليدي للطلب على
الطاقة ،حيث يمثل الطلب على منتج طاقة معين دالة
على سعره باألرقام الحقيقية إضافة لدخل المستفيد.
وتم كذلك استخدام معامالت انكماش األسعار
للمستفيد بهدف حساب أسعار الطاقة باألرقام الحقيقية
كما اقترحته بعض مؤلفات الطلب على الطاقة .ويربط
هذا الجزء مجموعة الطاقة بمجموعة األسعار والمجموعة
الحقيقية ،إال أننا نشير إلى أن استهالك منتجات الطاقة
يندرج تحت تقدير الطلب على األنشطة االقتصادية في
المجموعة الحقيقية.
تصنف هذه المجموعة استهالك الطاقة إلى ستة أصناف
من المستفيدين بوحدة حساب مليون طن من النفط
أي من حيث الكمية .فيما يصنف استهالك
المكافئّ ،
الطاقة أيض ًا بحسب أنواع المستهلكين أنفسهم بقيمة
المليون ريال سعودي من الناحية النقدية ويتم احتساب
ذلك كنتيجة استهالك منتج طاقة محدد بالمليون
طن من النفط المكافئ مضروب ًا بسعره .ويوضح كال
التصنيفين نظرة عامة على استهالك المستفيدين
للطاقة من الناحيتين النقدية والكمية ،كما يلخص كل
تصنيف لمعرفة إجمالي استهالك الطاقة في البالد من
أن
الناحيتين النقدية والكمية .غير أنه ينبغي مالحظة ّ
إجمالي استهالك الطاقة من الناحية النقدية يندرج تحت
اإليرادات الحكومية األخرى في المجموعة المالية.
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تصميم نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ()KGEMM

 6.8مجموعة السكان والفئات العمرية:
يمثل إجمالي السكان في هذه المجموعة مجموع اثنتا
عشرة فئة عمرية ،هي 0-14( :و 15-19و 20-24و25-29
و 30-34و 35-39و 40-44و 45-49و 50-54و55-59
و )60-64و 65عام ًا فما فوق من الذكور واإلناث ،فيما
يمثل إجمالي السكان السعوديين مجموع الذكور واإلناث
وتنطبق ذات الصيغة على السكان األجانب .وتشمل
الفئات المناسبة للعمل الفئة من ( 15-19إلى 60-64
عاماً) ،بالتقسيم على أساس الخمس ( )5السنوات.

كذلك يندرج السعوديين واألجانب في سن العمل تحت
قيد القوى العاملة في مجموعة األجور والعمل .ويمكن
محاكاة النموذج لتقييم تأثيرات التغيرات في كل مجموعة
من المجموعات االثنتا عشرة على االقتصاد ككل،
إضافة إلى تأثيرات السعوديين واألجانب على العالقات
المختلفة.
يمكن االطالع على تفاصيل هذه المجموعة في القسم
الفرعي ()7.8
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المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج
“كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية ()KGEMM
أي
يوضح هذا القسم المعادالت السلوكية المقدرةّ ،
النمذجة النهائية لتصحيح التوازن والمتطابقات لكل
مجموعة من المجموعات المذكورة آنفا .وقد قمنا
بتخصيص أرقام للمعادالت السلوكية وللمتطابقات
فإن نمذجة
أدناه .وبحسب ما أسلفنا في قسم المنهجيةّ ،
تصحيح التوازن تجمع عالقات التوازن على المدى الطويل
والديناميكيات بين المتغيرات على المدى القصير
وسرعة التعديل .ونوضح العالقات على المدى الطويل
بعد المواصفات النهائية المرتبطة لنمذجة تصحيح التوازن
دون تحديد أرقام معينة لها .كما نعمل أيض ًا على توضيح
العالقات على المدى الطويل من ناحية الناتج ،بمعنى أنه

يتم توضيحها باعتبارها شروط ًا لتصحيح التوازن ويرمز
لها بالرمز ( ،)ECT_Iحيث يشير الحرف ( )Iإلى المتغير
المنمذج ،ويمثل معامل ( )ECT_Iسرعة التعديل التي
تشير إلى تصحيح اختالل التوازن على المدى القصير
ليمثل عالقة التوازن على المدى الطويل خالل عام
واحد (نتذكر أننا نستخدم مالحظات السالسل الزمنية
السنوية) .ولتمكين القراء من فهم ما ورد أعاله بشكل
أوضح ،دعونا نصفه من حيث إجمالي القيمة المضافة في
أي المعادلة ( )1أدناه ،ويمكن
الصناعات غير النفطيةّ ،
تطبيق هذا الوصف أيض ًا على المتغيرات األخرى في
النموذج.

يمثل ( )Dعامل االختالف ،بينما يمثل ( )LOGعامل
اللوغاريثم الطبيعي ،ويمثل ( )ECT_GVAMANNOفترة
تصحيح التوازن  -إجمالي القيمة المضافة في الصناعات
غير النفطية ،ويمثل المعامل ( )-0.70سرعة التعديل
أن بإمكان نسبة  %70من عدم التوازن على
ويظهر ّ
المدى القصير تصحيحه ليمثل عالقة توازن على المدى
الطويل خالل عام واحد.

تؤدي الزيادة بنسبة  %1في معدالت نمو استهالك الغاز
الطبيعي ( DLOG(DNGA_INDواستهالك زيت الوقود
الثقيل ( DLOG(DHFO_INDواستهالك النفط الخام
( DLOG(DCOIL_INDإلى حدوث زيادة بنسبة مئوية
تتراوح بين  %0.13و %0.10و %0.03على التوالي في
معدل نمو الصناعات غير النفطية (.DLOG(GVAMANNO

تظهر المعادلة األولى التي تمثل النمذجة النهائية
لتصحيح توازن إجمالي القيمة المضافة في الصناعات
غير النفطية ،أنه إذا كان معدل نمو إجمالي الطلب على
الصناعات غير النفطية ( DLOG(TDMANNOيزيد
بنسبة  ،%1فعندها سيزيد معدل نمو الصناعات غير
النفطية ( DLOG(GVAMANNOبحوالي  .%0.59حيث

بينما تجسد المعادلة الثانية فترة تصحيح التوازن -إجمالي
القيمة المضافة في الصناعات غير النفطية ،وتظهر
النتائج على المدى الطويل لمعادلة إجمالي القيمة
المضافة في الصناعات غير النفطية .ويمكن إعادة شرح
المعادلة على المدى الطويل بكل بساطة على النحو
التالي:
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المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
تظهر معادلة إجمالي القيمة المضافة في الصناعات غير
أن الصناعات غير النفطية
النفطية على المدى الطويل ّ
تزيد بنحو  %0.69إذا زاد إجمالي الطلب عليها بنحو %1على
المدى الطويل .وتتسبب الزيادة في استهالك صناعي
للغاز الطبيعي  DNGA_INDوزيت الوقود الثقيل
 DHFO_INDوالنفط الخام  DCOIL_INDبنسبة حوالي
 %1في حدوث ارتفاع يتراوح بين النسب المئوية 0.25
 %و %0.39و %0.07على التوالي في الصناعات غير
النفطية وإجمالي القيمة المضافة في الصناعات غير
النفطية على المدى الطويل.
وألغراض اإليجاز ،فإننا لن نأتي على نذكر التقديرات
األخرى واحصائيات االختبارات ،مثل نتائج اختبار جذر الوحدة

والتكامل المشترك واألهمية اإلحصائية للمعايير المقدرة
ونتائج اختبار ما بعد التقدير للنتائج ،حيث أن بإمكان
المؤلف توفير هذه المعلومات والبيانات للمهتمين بها
عند الطلب.
نالحظ وجود نوعين رئيسين للمتطابقات في جميع
(مثال:
المجموعات :متطابقات نظام الحسابات القومية
ً
يمثل إجمالي الطلب مجموع االستهالك الحكومي
والخاص واالستثمارات وصافي الصادرات) ،والمتطابقات
(مثال :يتم الحصول على القيمة المضافة
التعريفية
ً
االسمية بضرب القيمة المضافة الحقيقية بمعامل
انكماش األسعار).
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المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية

)جانبي العرض والطلب
المجموعة الحقيقية (من
ّ
7.1. Real block (demand-side and supply-side)

 نمذجة تصحيح التوازن للقيمة اإلجمالية المضافة للقطاعات من جانب الطلب،المعادالت السلوكية

Behavioral equations, ECMs for sectoral gross value added. Demand-side
DLOG(GVAMANNO)= 0.03- 0.70*ECT_GVAMANNO(-1) + 0.59*DLOG(TDMANNO) + 0.13*DLOG(DNGA_IND) + 0.10*DLOG(DHFO_IND) + 0.03*DLOG(DCOIL_IND)

(1)

ECT_GVAMANNO = LOG(GVAMANNO) - (0.69*LOG(TDMANNO) + 0.25*LOG(DNGA_IND) + 0.39*LOG(DHFO_IND) + 0.07*LOG(DCOIL_IND) + 1.64)

DLOG(GVADIS)=-0.001-0.57*ECT_GVADIS(-1) +0.61*DLOG(GVADIS(-1))+0.67*DLOG(TDDIS)+0.14*DLOG(DELE_COMM(-1)) - 0.06*DP2000 + 0.05*D(DP2010)

(2)

ECT_GVADIS = (LOG(GVADIS) - (1.0935*LOG(TDDIS) + 0.1801*LOG(DELE_COMM)-1.2328))

DLOG(GVAFIBU)=0.03+0.56*DLOG(GVAFIBU(-1))+0.22*DLOG(DEOTH_TRA )-0.24*ECT_GVAFIBU(-1) +0.06*D(DP2000)+ 0.03*D(DP2006)

(3)

ECT_GVAFIBU=LOG(GVAFIBU)-( 0.20*LOG(DELE_COMM)+0.45*LOG(DEOTH_TRA)+0.31*LOG(TDFIBU)+6.80+0.13*DP2000+0.06*DP2006

DLOG(GVAGOV)=0.005-0.22*ECT_GVAGOV(-1) +0.12*DLOG(TDGOV)+0.50*DLOG(GVAGOV(-1))+0.04*DP1997+ 0.03*DP1992

(4)

ECT_GVAGOV=LOG(GVAGOV) -(0.27*LOG(TDGOV) + 0.38*LOG(DELE_GOV) + 8.70- 0.06*DP2008)

DLOG(GVACON)=-0.01-0.36*ECT_GVACON(-1) +0.23*DLOG(TDCON)+0.32*DLOG(GVACON(-1)) +0.04*D(DP1998)

(5)

ECT_GVACON= LOG(GVACON) -(0.14*LOG(TDCON) + 0.98*LOG(DDIS_IND) + 8.58+ 0.09*DP1998))

DLOG(GVAOILREF)= 0.02+0.22*DLOG(GVAOILREF(-1))+0.42*DLOG(TDOILREF)-0.30*ECT_GVAOILREF(-1) + 0.18*D(DSH8590)-0.11*D(DP2013)+0.14*DP1990

(6)

ECT_GVAOILREF= LOG(GVAOILREF) -( 0.28*LOG(TDOILREF) + 0.12*LOG(DCOIL_IND) + 7.65+ 0.25*DSH8590 + 0.14*DSH040506)

DLOG(GVAOTHS)=0.01 - 0.58*ECT_GVAOTHS(-1) + 0.16*DLOG(TDOTHS)+0.12*DLOG(DELE_COMM)

(7)

ECT_GVAOTHS=LOG(GVAOTHS) - (0.29*LOG(TDOTHS) + 0.29*LOG(DELE_COMM) + 7.27)

DLOG(GVATRACOM)= -0.02-0.43*ECT_GVATRACOM(-1)+ 0.14*DLOG(TDTRACOM)+ 0.74*DLOG(DGAS_TRA )+ 0.58*DLOG(DDIS_TRA ) + 0.37*DLOG(GVATRACOM(-1)) (8)
ECT_GVATRACOM=LOG(GVATRACOM) - (0.33*LOG(TDTRACOM) + 0.48*LOG(DELE_COMM) + 1.14*LOG(DGAS_TRA) + 1.12*LOG(DDIS_TRA) + 4.92- 0.07*@TREND))
DLOG(GVAU)= 0.04 + 0.17*DLOG(GVAU(-1))+ 0.12*DLOG(DNGA_U(-2) )- 0.22*ECT_GVAU(-1) + 0.28*DP1990 + 0.14*DP2000

(9)

ECT_GVAU= LOG(GVAU) -( 0.55*LOG(TDU) + 0.40*LOG(DNGA_U) + 0.17*LOG(DCOIL_U) + 0.36*LOG(DDIS_U) + 1.75)

Identities for sectoral aggregation of GVAs

متطابقات جمع القطاعات إلجمالي القيمة المضافة

GVAAGR = GVAAGR(-1) * (0.5000000 * CONS / CONS(-1) + 0.5000000 * POP / POP(-1)) + DIS_GVAAGR

(10)

GVAREAL = GVAFIBU - GVAFIBUOTH

(11)

GVAIND = GVAU + GVAMAN + GVAMINOTH + GVAOILMIN

(12)

GVAMIN = GVAMINOTH + GVAOILMIN

(13)

GVAMAN = GVAMANNO + GVAOILREF

(14)

GVAOIL = GVAOILMIN + GVAOILREF + DIS_GVAOIL

(15)

GVANOIL = GVAAGR + GVACON + GVAU + GVAMANNO + GVAMINOTH + GVASER - FISIM + DIS_GVANOIL

(16)

GDP = GVANOIL + GVAOIL + GVANIT

(17)

Identities for GVAs in nominal terms
GVAFIBU_Z = GVAFIBUOTH_Z + GVAREAL_Z

(18)

GVAFIBUOTH_Z = GVAFIBUOTH * PGDPFIBUOTH / 100

(19)

GVAREAL_Z = GVAREAL * PGDPREAL / 100

(20)

GVASER = GVADIS + GVATRACOM + GVAFIBU + GVAOTHS + GVAGOV

(21)

GVASER_Z = GVADIS_Z + GVATRACOM_Z + GVAFIBU_Z + GVAOTHS_Z + GVAGOV_Z

(22)
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GVATRACOM_Z = GVATRACOM * PGDPTRACOM / 100
(24)
GVADIS_Z = GVADIS * PGDPDIS / 100

GVAGOV_Z = GVAGOV * PGDPGOV / 100
GVAIND_Z = GVAU_Z + GVAMAN_Z + GVAMINOTH_Z + GVAOILMIN_Z

(23)

العربية السعودية
(25)

(26)

GVAREAL = GVAFIBU - GVAFIBUOTH

(11)

GVAIND = GVAU + GVAMAN + GVAMINOTH + GVAOILMIN

(12)

GVAMIN = GVAMINOTH + GVAOILMIN

(13)

(14)
المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
(15)
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
GVANOIL = GVAAGR + GVACON + GVAU + GVAMANNO + GVAMINOTH + GVASER - FISIM + DIS_GVANOIL
(16)
GVAMAN = GVAMANNO + GVAOILREF

GVAOIL = GVAOILMIN + GVAOILREF + DIS_GVAOIL

GDP = GVANOIL + GVAOIL + GVANIT

(17)

متطابقات إجمالي القيمة المضافة بالقيمة االسمية

Identities for GVAs in nominal terms
GVAFIBU_Z = GVAFIBUOTH_Z + GVAREAL_Z

(18)

GVAFIBUOTH_Z = GVAFIBUOTH * PGDPFIBUOTH / 100

(19)

GVAREAL_Z = GVAREAL * PGDPREAL / 100

(20)

GVASER = GVADIS + GVATRACOM + GVAFIBU + GVAOTHS + GVAGOV

(21)

GVASER_Z = GVADIS_Z + GVATRACOM_Z + GVAFIBU_Z + GVAOTHS_Z + GVAGOV_Z

(22)

GVADIS_Z = GVADIS * PGDPDIS / 100

(23)

GVATRACOM_Z = GVATRACOM * PGDPTRACOM / 100

(24)

GVAGOV_Z = GVAGOV * PGDPGOV / 100

(25)

GVAIND_Z = GVAU_Z + GVAMAN_Z + GVAMINOTH_Z + GVAOILMIN_Z

(26)

GVAU_Z = GVAU * PGDPU / 100

(27)

GVAMAN_Z = GVAMAN * PGDPMAN / 100

(28)

GVAMINOTH_Z = GVAMINOTH * PGDPMIN / 100

(29)

GVAOILMIN_Z = GVAOILMIN * PGDPOILMIN / 100

(30)

GVAMQ_Z = GVAMINOTH_Z + GVAOILMIN_Z

(31)

GVAMANNO_Z = GVAMAN_Z - GVAOILREF_Z

(32)

GVAOILREF_Z
= GVAOILREF +* GVAOILMIN_Z
PGDPOILREF / 100
GVAMQ_Z
= GVAMINOTH_Z

(33)
(31)

GVAAGR_Z = GVAAGR
* PGDPAGR
/ 100
GVAMANNO_Z
= GVAMAN_Z
- GVAOILREF_Z

(34)
(32)

GVANOIL_Z = GVAAGR_Z
+ GVACON_Z
+ GVAU_Z
GVAOILREF_Z
= GVAOILREF
* PGDPOILREF
/ 100 + GVAMANNO_Z + GVAMINOTH_Z + GVASER_Z - FISIM_Z + DIS_GVANOIL_Z

(35)
(33)

FISIM_Z = FISIM
* PGDPFISIM
/ 100 / 100
GVAAGR_Z
= GVAAGR
* PGDPAGR

(36)
(34)

GVAOIL_Z = =GVAOILMIN_Z
GVAOILREF_Z
+ DIS_GVAOIL_Z
GVANOIL_Z
GVAAGR_Z + +
GVACON_Z
+ GVAU_Z
+ GVAMANNO_Z + GVAMINOTH_Z + GVASER_Z - FISIM_Z + DIS_GVANOIL_Z

(37)
(35)

GDP_Z = =GVANOIL_Z
+ GVAOIL_Z
FISIM_Z
FISIM * PGDPFISIM
/ 100 + GVANIT_Z

(38)
(36)

GDP$_Z = GDP_Z
/ RXD
GVAOIL_Z
= GVAOILMIN_Z
+ GVAOILREF_Z + DIS_GVAOIL_Z

(39)
(37)

GVANIT_Z
= GVANIT +
* PGDPNIT
+ DIS_GVANIT_Z
GDP_Z
= GVANOIL_Z
GVAOIL_Z/ 100
+ GVANIT_Z

(40)
(38)

GDP$_Z = GDP_Z / RXD

Identities for intermediate, final and total demand

GVANIT_Z = GVANIT * PGDPNIT / 100 + DIS_GVANIT_Z

Intermediate demand components
Identities for intermediate, final and total demand

(39)

متطابقات الطلب المتوسط والنهائي والكلي
(40)

(41)
مكونات الطلب المتوسط

IDCON=A1*GVAAGR+A2*GVACON+A3*GVAU+A4*GVAFIBU+A5*GVAGOV+ A6*GVAOTHS+A7*GVAMAN+A8*GVAMINOTH+A9*GVADIS+A10*GVATRACOM

Intermediate demand components

IDDIS=B1*GVAAGR+B2*GVACON+B3*GVAU+B4*GVAFIBU+B5*GVAGOV+B6*GVAOTHS+B7*GVAMAN+B8*GVAMINOTH+B9*GVADIS+B10*GVATRACOM

(42)

IDCON=A1*GVAAGR+A2*GVACON+A3*GVAU+A4*GVAFIBU+A5*GVAGOV+ A6*GVAOTHS+A7*GVAMAN+A8*GVAMINOTH+A9*GVADIS+A10*GVATRACOM
IDFIBUOTH=C1*GVAAGR+C2*GVACON+C3*GVAU+C4*GVAFIBU+C5*GVAGOV+C6*GVAOTHS+C7*GVAMAN+C8*GVAMINOTH+C9*GVADIS+C10*GVATRACOM

(41)
(43)

IDDIS=B1*GVAAGR+B2*GVACON+B3*GVAU+B4*GVAFIBU+B5*GVAGOV+B6*GVAOTHS+B7*GVAMAN+B8*GVAMINOTH+B9*GVADIS+B10*GVATRACOM
IDGOV=D1*GVAAGR+D2*GVACON+D3*GVAU+D4*GVAFIBU+D5*GVAGOV+D6*GVAOTHS+D7*GVAMAN+D8*GVAMINOTH+D9*GVADIS+D10*GVATRACOM

(42)
(44)

IDFIBUOTH=C1*GVAAGR+C2*GVACON+C3*GVAU+C4*GVAFIBU+C5*GVAGOV+C6*GVAOTHS+C7*GVAMAN+C8*GVAMINOTH+C9*GVADIS+C10*GVATRACOM
IDMAN=E1*GVAAGR+E2*GVACON+E3*GVAU+E4*GVAFIBU+E5*GVAGOV+E6*GVAOTHS+E7*GVAMAN+E8*GVAMINOTH+E9*GVADIS+E10*GVATRACOM

(43)
(45)

IDGOV=D1*GVAAGR+D2*GVACON+D3*GVAU+D4*GVAFIBU+D5*GVAGOV+D6*GVAOTHS+D7*GVAMAN+D8*GVAMINOTH+D9*GVADIS+D10*GVATRACOM
IDSOC=F1*GVAAGR+F2*GVACON+F3*GVAU+F4*GVAFIBU+F5*GVAGOV+F6*GVAOTHS+F7*GVAMAN+F8*GVAMINOTH+F9*GVADIS+F10*GVATRACOM

(44)
(46)

IDMAN=E1*GVAAGR+E2*GVACON+E3*GVAU+E4*GVAFIBU+E5*GVAGOV+E6*GVAOTHS+E7*GVAMAN+E8*GVAMINOTH+E9*GVADIS+E10*GVATRACOM
IDTRACOM=G1*GVAAGR+G2*GVACON+G3*GVAU+G4*GVAFIBU+G5*GVAGOV+G6*GVAOTHS+G7*GVAMAN+G8*GVAMINOTH+G9*GVADIS+G10*GVATRACOM

(45)
(47)

IDSOC=F1*GVAAGR+F2*GVACON+F3*GVAU+F4*GVAFIBU+F5*GVAGOV+F6*GVAOTHS+F7*GVAMAN+F8*GVAMINOTH+F9*GVADIS+F10*GVATRACOM
IDU=H1*GVAAGR+H2*GVACON+H3*GVAU+H4*GVAFIBU+H5*GVAGOV+H6*GVAOTHS+H7*GVAMAN+H8*GVAMINOTH+H9*GVADIS+H10*GVATRACOM

(46)
(48)

IDTRACOM=G
1*GVAAGR+G2*GVACON+G3*GVAU+G4*GVAFIBU+G5*GVAGOV+G6*GVAOTHS+G7*GVAMAN+G8*GVAMINOTH+G9*GVADIS+G10*GVATRACOM
Here,
the coefficients
from A1 to H10 are Input-Output coefficients. We do not report numerical values of them due to the data confidentiality issue as they obtained from OEGEM.

(47)

IDU=H1*GVAAGR+H2*GVACON+H3*GVAU+H4*GVAFIBU+H5*GVAGOV+H6*GVAOTHS+H7*GVAMAN+H8*GVAMINOTH+H9*GVADIS+H10*GVATRACOM

(48)

Final demand components

Here, the coefficients from A1 to H10 are Input-Output coefficients. We do not report numerical values of them due to the data confidentiality issue as they obtained from OEGEM.
(49)
 وال نورد القيم العددية لها هنا مراعاة لسرية البيانات التي،) معامالت إدخال وإخراجH10  إلىA1( تعتبر المعامالت من
Final demand components
FDDIS = B * CONS + B * GC + B * IF + B * IS + B * X
.(الحصول عليها من النموذج االقتصادي العالمي ألكسفورد50)
تم
FDCON = A * CONS + A * GC + A * IF + A * IS + A * X
(49)
FDCON = A1* CONS + A2 * GC + A3* IF + A4* IS + A5 * X
1

2

1

3

2

4

3

5

4

5

FDDIS = B1* CONS + B2 * GC + B3* IF + B4* IS + B5 * X

30

(50)
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العربية السعودية

IDGOV=D1*GVAAGR+D2*GVACON+D3*GVAU+D4*GVAFIBU+D5*GVAGOV+D6*GVAOTHS+D7*GVAMAN+D8*GVAMINOTH+D9*GVADIS+D10*GVATRACOM

(44)

IDMAN=E1*GVAAGR+E2*GVACON+E3*GVAU+E4*GVAFIBU+E5*GVAGOV+E6*GVAOTHS+E7*GVAMAN+E8*GVAMINOTH+E9*GVADIS+E10*GVATRACOM

(45)

IDSOC=F1*GVAAGR+F2*GVACON+F3*GVAU+F4*GVAFIBU+F5*GVAGOV+F6*GVAOTHS+F7*GVAMAN+F8*GVAMINOTH+F9*GVADIS+F10*GVATRACOM

(46)

القياسي
المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي
IDTRACOM=G *GVAAGR+G *GVACON+G *GVAU+G *GVAFIBU+G *GVAGOV+G *GVAOTHS+G *GVAMAN+G *GVAMINOTH+G *GVADIS+G *GVATRACOM
)KGEMM(
المخصص للطاقة العالمية
IDU=H *GVAAGR+H *GVACON+H *GVAU+H *GVAFIBU+H *GVAGOV+H *GVAOTHS+H *GVAMAN+H *GVAMINOTH+H *GVADIS+H *GVATRACOM
1

2

1

2

3

3

4

5

4

5

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

(47)
(48)

Here, the coefficients from A1 to H10 are Input-Output coefficients. We do not report numerical values of them due to the data confidentiality issue as they obtained from OEGEM.

مكونات الطلب النهائي

Final demand components
FDCON = A1* CONS + A2 * GC + A3* IF + A4* IS + A5 * X

(49)

FDDIS = B1* CONS + B2 * GC + B3* IF + B4* IS + B5 * X

(50)

FDFIBUOTH = C1* CONS + C2 * GC + C3* IF + C4* IS + C5 * X

(51)

FDGOV = D1* CONS + D2 * GC + D3* IF + D4* IS + D5 * X

(52)

FDMAN = E1* CONS + E2 * GC + E3* IF + E4* IS + E5 * XGNOIL
FDFIBUOTH = C1* CONS + C2 * GC + C3* IF + C4* IS + C5 * X

(53)
(51)

FDSOC = F1* CONS + F2 * GC + F3* IF + F4* IS + F5 * X
+ D2 *+ GC
D3*+IF
D5 +
*X
FDGOV
= D1*=CONS
FDFIBUOTH
C1* CONS
C2 *+GC
C3+* D
IF4*+ IS
C4+
* IS
C5 * X
FDTRACOM = G1* CONS + G2 * GC + G3* IF + G4* IS + G5 * XTRAN$_Z * RXD / CPI
E2 * GC + E
FDMAN
E1* CONS + D
D33** IF
IF ++ ED44**IS
IS++ED5 5**XGNOIL
X
FDGOV == D
FDU = H1* CONS + H2 * GC + H3* IF + H4* IS + H5 * X
ISIS+ +F5E*5 *XXGNOIL
FDSOC ==FE1*1*CONS
3*3*IF
4*4*
CONS++FE2 2**GC
GC++FE
IF++FE
FDMAN
Here, the coefficients from A1 to H5 are Input-Output coefficients. We do not report numerical values of them due to the data confidentiality issue as they obtained from OEGEM.
G2+* FGC
+G
FDTRACOM
G1* CONS
+ F2 * +GC
+ 3F*4*IFIS+ +G4F*5 *ISX+ G5 * XTRAN$_Z * RXD / CPI
FDSOC = F1* =CONS
3* IF

(54)
(52)
(51)
(55)
(53)
(52)
(56)
(54)
(53)

(55)
 وال نورد القيم العددية لها هنا مراعاة لسرية البيانات التي تم،) معامالت إدخال وإخراجH5  إلىA1( تعتبر المعامالت من
(54)
Total= demand
H * GC
+ H* *GC
IF ++ G
H ** IF
IS ++ G
H **IS
X + G * XTRAN$_Z * RXD / CPI
(56)
FDU
H * CONS
*+ CONS
+G
(55)
FDTRACOM
= Gcomponents
.الحصول عليها من النموذج االقتصادي العالمي ألكسفورد
1

1

2

2 3
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TDCON =coefficients
IDCON + FDCON
Here,
A to H are Input-Output coefficients. We do not report numerical values of them due to the data confidentiality issue as they obtained from OEGEM.
FDU =the
H1* CONS + Hfrom
2 * GC1 + H35* IF + H4* IS + H5 * X

(57)
(56)

مكونات الطلب الكلي

TDDIS = IDDIS + FDDIS
Here, the coefficients from A1 to H5 are Input-Output coefficients. We do not report numerical values of them due to the data confidentiality issue as they obtained from OEGEM.

(58)

TDFIBUOTH = IDFIBUOTH + FDFIBUOTH

(59)

Total demand components

TDCONdemand
= IDCONcomponents
+ FDCON
Total
TDGOV
= IDGOV + FDGOV

(57)
(60)

TDDIS ==IDDIS
+ FDDIS
TDCON
TDMAN
= IDCON
IDMAN++FDCON
FDMAN

(58)
(57)
(61)

TDFIBUOTH
= IDFIBUOTH + FDFIBUOTH
TDDIS
==IDDIS
TDSOC
IDSOC+ +FDDIS
FDSOC

(59)
(58)
(62)

TDGOV = IDGOV
+ FDGOV + FDFIBUOTH
TDFIBUOTH
IDFIBUOTH
TDTRACOM
= IDTRACOM
+ FDTRACOM

(60)
(59)
(63)

TDMAN == IDGOV
IDMAN + FDMAN
TDGOV
TDU
= IDU + FDU + FDGOV

(61)
(60)
(64)

TDSOC ==IDSOC
++
FDSOC
TDMAN
IDMAN
FDMAN

Other
demand
components
TDTRACOM
= IDTRACOM
+ FDTRACOM

(62)
(61)

TDSOC = IDSOC + FDSOC

(63)
(62)

TFE
+ IF + GC + IS + X
TDU==CONS
IDU + =FDU
TDTRACOM
IDTRACOM + FDTRACOM

(65)
(64)
(63)

DOMD
= CONS
TDU
= IDU
+ FDU+ IF + IS + GC

(66)
(64)

Other demand components

DOMD_Z = CONS_Z + IF_Z + IS_Z + GC_Z
TFE
= CONS
+ IFcomponents
+ GC + IS + X
Other
demand

PCONS = CONS_Z / CONS * 100
DOMD
= CONS
+ IS
+ GC
TFE = CONS
+ IF+ +IFGC
+ IS
+X
DI_Z = ((GDP * PGDP / 100) * 0.53 - CEN_TOT - (GREVOTH - CEN_TOT - VAT_REV - HUVF - OVF) + GCGPE) + DIS_DI_Z
DOMD_Z
= CONS_Z
IF_Z
+ IS_Z + GC_Z
DOMD = CONS
+ IF + IS
+ GC
DI = DI_Z / CPI * 100
PCONS
DOMD_Z= CONS_Z
= CONS_Z/ CONS
+ IF_Z* +100
IS_Z + GC_Z
LOG(CONS) = 0.92*LOG(DI) - 0.015*(RCB-@PCH(CPI)*100) - 0.28*LOG(WEALTH) + 4.08
DI_Z
= ((GDP
* PGDP
/ 100)* 100
* 0.53 - CEN_TOT - (GREVOTH - CEN_TOT - VAT_REV - HUVF - OVF) + GCGPE) + DIS_DI_Z
PCONS
= CONS_Z
/ CONS

(67)
مكونات أخرى للطلب
(65)
(68)
(66)
(65)
(69)
(67)
(66)
(70)
(68)
(67)
(71)
(69)
(68)

DI
= DI_Z
/ CPI ** PGDP
100 / 100) * 0.53 - CEN_TOT - (GREVOTH - CEN_TOT - VAT_REV - HUVF - OVF) + GCGPE) + DIS_DI_Z
DI_Z
= ((GDP

(70)
(69)

LOG(CONS)
= 0.92*LOG(DI)
- 0.015*(RCB-@PCH(CPI)*100) - 0.28*LOG(WEALTH) + 4.08
DI = DI_Z / CPI
* 100

(71)
(70)

LOG(CONS) = 0.92*LOG(DI) - 0.015*(RCB-@PCH(CPI)*100) - 0.28*LOG(WEALTH) + 4.08

(71)

WEALTH = ((M3 - M0) - LIABP) / CPI * 100

(72)

Potential output identities for economic activities. Supply-side
pot_gvaagr = 0.51*LOG(CAPAGR) + 0.36*LOG(ETAGR) + 3.18

(73)

pot_gvacon = 0.49*LOG(CAPCON) + 0.54*LOG(ETCON) + 1.91

(74)

pot_gvadis = 0.70*LOG(CAPDIS) + 0.60*LOG(ETDIS) - 0.95- 0.12*DP2003

(75)

pot_gvafibu = 0.50*LOG(CAPFIBU) + 0.78*LOG(ETFIBU) + 2.00

(76)

pot_gvagov = 0.21*LOG(CAPGOV) + 0.48*LOG(ETGOV_SAMA) + 6.36

(77)

pot_gvamanno = 0.76*LOG(CAPMANNO) + 0.23*LOG(ETMANNO) + 1.72

(78)

pot_gvanoil = 0.48*LOG(CAPNOIL) + 0.52*LOG(ETNOIL) + 2.09

(79)

31

pot_gvaoilref = 0.21*LOG(CAPOIL) + 0.20*LOG(ETOIL) + 0.09*DTB2014+ 7.40

(80)

pot_gvatracom = 0.81*LOG(CAPMANNO) + 0.79*LOG(ETTRACOM) - 3.20

(82)

pot_gvau = 0.66*LOG(CAPU) + 0.39*LOG(ETU) + 0.38

(83)
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pot_gvaoths = 0.10*LOG(CAPOTHS) + 0.78*LOG(ETOTHS) + 3.76
(81)
العربية السعودية

المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
WEALTH = ((M3 - M0) - LIABP) / CPI * 100

(72)

WEALTH = ((M3 - M0) - LIABP) / CPI * 100

متطابقات الناتج المحتمل لألنشطة االقتصادية من جانب العرض
(72)

Potential output identities for economic activities. Supply-side
Potential
identities for +economic
activities.
Supply-side
pot_gvaagr =output
0.51*LOG(CAPAGR)
0.36*LOG(ETAGR)
+ 3.18

(73)

pot_gvaagr
pot_gvacon == 0.51*LOG(CAPAGR)
0.49*LOG(CAPCON) ++ 0.36*LOG(ETAGR)
0.54*LOG(ETCON) ++ 3.18
1.91

(73)
(74)

pot_gvacon
0.49*LOG(CAPCON)
0.54*LOG(ETCON)
+ 1.91
++
0.60*LOG(ETDIS)
- 0.950.12*DP2003
pot_gvadis ==0.70*LOG(CAPDIS)

(74)
(75)

pot_gvadis
+ 0.60*LOG(ETDIS)
- 0.950.12*DP2003
0.50*LOG(CAPFIBU)
+ 0.78*LOG(ETFIBU)
+ 2.00
pot_gvafibu==0.70*LOG(CAPDIS)

(75)
(76)

pot_gvafibu
0.50*LOG(CAPFIBU) ++ 0.48*LOG(ETGOV_SAMA)
0.78*LOG(ETFIBU) + 2.00 + 6.36
pot_gvagov == 0.21*LOG(CAPGOV)

(76)
(77)

pot_gvagov
= 0.21*LOG(CAPGOV)
+ 0.48*LOG(ETGOV_SAMA)
+ 6.36
pot_gvamanno
= 0.76*LOG(CAPMANNO)
+ 0.23*LOG(ETMANNO)
+ 1.72

(77)
(78)

pot_gvamanno
= 0.76*LOG(CAPMANNO)
+ 0.23*LOG(ETMANNO)
pot_gvanoil = 0.48*LOG(CAPNOIL)
+ 0.52*LOG(ETNOIL)
+ 2.09 + 1.72

(78)
(79)

pot_gvanoil
0.52*LOG(ETNOIL)
+ 2.09
pot_gvaoilref= =0.48*LOG(CAPNOIL)
0.21*LOG(CAPOIL) ++ 0.20*LOG(ETOIL)
+ 0.09*DTB2014+
7.40

(79)
(80)

pot_gvaoilref
0.21*LOG(CAPOIL) ++0.20*LOG(ETOIL)
+ 0.09*DTB2014+
7.40
pot_gvaoths ==0.10*LOG(CAPOTHS)
0.78*LOG(ETOTHS)
+ 3.76

(80)
(81)

pot_gvaoths
= 0.10*LOG(CAPOTHS)
+ 0.78*LOG(ETOTHS)
+ 3.76 - 3.20
pot_gvatracom
= 0.81*LOG(CAPMANNO)
+ 0.79*LOG(ETTRACOM)

(81)
(82)

pot_gvatracom
= 0.81*LOG(CAPMANNO)
+ 0.79*LOG(ETTRACOM)
- 3.20
pot_gvau
= 0.66*LOG(CAPU)
+ 0.39*LOG(ETU)
+ 0.38

(82)
(83)

pot_gvau = 0.66*LOG(CAPU) + 0.39*LOG(ETU) + 0.38

(83)

Gap identities for economic activities
Gap
identities
for economic
activities
gap_gvaagr
= log(GVAAGR)
- pot_gvaagr

متطابقات فجوة األنشطة االقتصادية
(84)

gap_gvaagr
gap_gvacon == log(GVAAGR)
log(GVACON) -- pot_gvaagr
pot_gvacon

(84)
(85)

gap_gvacon
gap_gvagov =
= log(GVACON)
log(GVAGOV) -- pot_gvacon
pot_gvagov

(85)
(86)

- pot_gvagov
gap_gvagov
= log(GVAGOV)
gap_gvamanno
= log(GVAMANNO)
- pot_gvamanno

(86)
(87)

- pot_gvamanno
gap_gvamanno
= log(GVAMANNO)
gap_gvanoil = log(GVANOIL)
- pot_gvanoil

(87)
(88)

gap_gvanoil
- pot_gvanoil
gap_gvaoilref= =log(GVANOIL)
log(GVAOILREF)
- pot_gvaoilref

(88)
(89)

gap_gvaoilref
log(GVAOILREF)
- pot_gvaoilref
gap_gvaoths ==log(GVAOTHS)
- pot_gvaoths

(89)
(90)

gap_gvaoths
= log(GVAOTHS)
- pot_gvaoths
gap_gvatracom
= log(GVATRACOM)
- pot_gvatracom

(90)
(91)

gap_gvatracom
= log(GVATRACOM)
- pot_gvatracom
gap_gvau = log(GVAU)
- pot_gvau

(91)
(92)

gap_gvau = log(GVAU) - pot_gvau

(92)

تعني الحروف الصغيرة أن المتغير موجود في العبارة اللوغاريتمية الطبيعية
:متطابقات االستثمار وأسهم رأس المال
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المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
Lower case means that a given variable is in the natural logarithmic expression
Lower case means
that a given and
variable
is in the
natural logarithmic expression
Identities
for investment
capital
stocks

المجموعة المالية

Identities for investment and capital stocks

7.2. Fiscal block

:معادالت عناصر اإلنفاق الحكومي

7.2. Fiscal
Equations
forblock
government expenditure items

0.01 - 0.14*DLOG(GWSA_Z(-2)) + 0.09*DLOG(GREV) + 0.34*DB7677 + 0.33*DP1997
DLOG(GWSA_Z)
= -0.16*ECT_GWSA_Z(-1)
Equations for government
expenditure -items

(93)

ECT_GWSA_Z
=LOG(GWSA_Z)-(0.87*LOG(GREV)+1.08)
DLOG(GWSA_Z)
= -0.16*ECT_GWSA_Z(-1) - 0.01 - 0.14*DLOG(GWSA_Z(-2)) + 0.09*DLOG(GREV) + 0.34*DB7677 + 0.33*DP1997

(94)
(93)

ECT_GWSA_Z =LOG(GWSA_Z)-(0.87*LOG(GREV)+1.08)
DLOG(GAE_Z) = -0.45*ECT_GAE_Z(-1) + 0.05 - 0.17*DLOG(GAE_Z(-1))

(94)
(95)

0.85*LOG(GREV)0.66)
ECT_GAE_Z =LOG(GAE_Z)-(
DLOG(GAE_Z)
= -0.45*ECT_GAE_Z(-1)
+ 0.05 - 0.17*DLOG(GAE_Z(-1))

(96)
(95)

ECT_GAE_Z =LOG(GAE_Z)-( 0.85*LOG(GREV)- 0.66)
DLOG(GMO_Z) = -0.17*ECT_GMO_Z(-1) - 0.01 + 0.26*DLOG(GMO_Z(-1)) + 0.15*DLOG(GREV(-1)) - 0.47*D(DP1977)

(96)
(97)

ECT_GMO_Z
=LOG(GMO_Z)-(0.67*LOG(GREV)+2.18)
DLOG(GMO_Z)
= -0.17*ECT_GMO_Z(-1) - 0.01 + 0.26*DLOG(GMO_Z(-1)) + 0.15*DLOG(GREV(-1)) - 0.47*D(DP1977)

(98)
(97)

ECT_GMO_Z =LOG(GMO_Z)-(0.67*LOG(GREV)+2.18)
DLOG(GCGPE) = -0.20*ECT_GCGPE(-1) + 0.02 + 0.19*DLOG(GREV) + 5.66*DP1981 + 0.76*DB7677 + 0.95*DP1990

(98)
(99)

ECT_GCGPE
=LOG(GCGPE)-(
0.58*LOG(GREV)
6.19*DSH1981)
DLOG(GCGPE)
= -0.20*ECT_GCGPE(-1)
+ 0.02 + -3.84+
0.19*DLOG(GREV)
+ 5.66*DP1981 + 0.76*DB7677 + 0.95*DP1990

(100)
(99)

ECT_GCGPE =LOG(GCGPE)-( 0.58*LOG(GREV) -3.84+ 6.19*DSH1981)
DLOG(GI_Z) = -0.12*ECT_GI_Z(-1) + 0.004 + 0.29*DLOG(GI_Z(-2)) + 0.41*DLOG(GREV) - 0.73*DP1996

(100)
(101)

ECT_GI_Z
=LOG(GI_Z)-(0.88*LOG(GREV)-0.08)
DLOG(GI_Z)
= -0.12*ECT_GI_Z(-1) + 0.004 + 0.29*DLOG(GI_Z(-2)) + 0.41*DLOG(GREV) - 0.73*DP1996

(102)
(101)

ECT_GI_Z =LOG(GI_Z)-(0.88*LOG(GREV)-0.08)

(102)

Identities for government revenues and expenditures
GREV
= GREVOIL
+ GREVOTH
Identities
for government
revenues

and expenditures

:متطابقات اإليرادات والنفقات الحكومية
(103)

GREVOIL
= 0.8 *XGOIL$_Z
*RXD + DIS_GREVOIL
GREV
= GREVOIL
+ GREVOTH

(104)
(103)

GREVOTH ==0.8
GREVNOIL+
GREVOTHEXT
*XGOIL$_ZGREVEN
*RXD + +
DIS_GREVOIL
GREVOIL

(105)
(104)

GREVNOIL ==GREVNOIL+
VAT_REV +GREVEN
EXPL + HUVF
+ OVF + TF_REV + ILT_REV + LGT_REV + ONOR
+ GREVOTHEXT
GREVOTH

(106)
(105)

GREVNOIL = VAT_REV + EXPL + HUVF + OVF + TF_REV + ILT_REV + LGT_REV + ONOR

(106)

GREVEN = 0.85*CEN_TOT

(107)

GREVOTHEXT = GREVOTHEXT(-1) * (GVANOIL / GVANOIL(-1)) + DIS_GREVOTHEXT

(108)

VAT_REV = ((VAT_RATE*C_RATIO * (((0.85*GC_Z) + (0.78*CONS_Z)) - CEN_TOT)) + (CEN_TOT* (0.05/1.05)) * C_RATIO) * VAT_REV_DUMMY

(109)

GEXP = PSCE + PSCAPE

(110)

PSCE = GWSA_Z + GAE_Z + GMO_Z + GCGPE + DIS_PSCE

(111)

PSCAPE = PSCAPE(-1) *GI_Z / GI_Z(-1) + DIS_PSCAPE

(112)

GC_Z = GWSA_Z + GAE_Z + GMO_Z + DIS_GC_Z

(113)

GC = GC_Z /PGC *100

(114)

GB = GREV - GEXP

(115)

GBNOIL = GB - GREVOIL

(116)

7.3. Monetary block
DLOG(M2) = 0.07 - 0.29*(LOG(M2(-1))-1*LOG(GDP(-1))-1*LOG(PGDP(-1))-0.05*RLEND(-1)-0.03*@TREND+7.45) + 0.36*DLOG(GDP) + 0.30*DLOG(PGDP)

(117)

M0 = M2 - DTS - DD

(118)

M1 = M2 - DTS

(119)

M3 = M2 + DQM

(120)

RLEND = RLEND(-1) + (RSH - RSH(-1))

(121)

RRLEND = RLEND - DLOG(CPI) * 100

(122)

للمملكة
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RLG = RLG(-1) + (RSH - RSH(-1))
+ DIS_RLG
(123)
RLGEOP = RLGEOP(-1) + RLG - RLG(-1)
REER = NEER * CPI / CPI_USA + DIS_REER

العربية السعودية
(124)
(125)

GEXP = PSCE + PSCAPE

(110)

PSCE = GWSA_Z + GAE_Z + GMO_Z + GCGPE + DIS_PSCE

(111)

PSCAPE = PSCAPE(-1) *GI_Z / GI_Z(-1) + DIS_PSCAPE

(112)

(113)
المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
GC = GC_Z /PGC *100
(114)
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية

GC_Z = GWSA_Z + GAE_Z + GMO_Z + DIS_GC_Z

GB = GREV - GEXP

(115)

GBNOIL = GB - GREVOIL

المجموعة النقدية
(116)

7.3. Monetary block
DLOG(M2) = 0.07 - 0.29*(LOG(M2(-1))-1*LOG(GDP(-1))-1*LOG(PGDP(-1))-0.05*RLEND(-1)-0.03*@TREND+7.45) + 0.36*DLOG(GDP) + 0.30*DLOG(PGDP)

(117)

M0 = M2 - DTS - DD

(118)

M1 = M2 - DTS

(119)

M3 = M2 + DQM

(120)

RLEND = RLEND(-1) + (RSH - RSH(-1))

(121)

RRLEND = RLEND - DLOG(CPI) * 100

(122)

RLG = RLG(-1) + (RSH - RSH(-1)) + DIS_RLG

(123)

RLGEOP = RLGEOP(-1) + RLG - RLG(-1)

(124)

REER = NEER * CPI / CPI_USA + DIS_REER

(125)

RDEBT = RDEBT(-1) + RLEND - RLEND(-1)

(126)

RRXD = (RXD / 3.75) * (CPI / CPI_USA*100)

(127)

RSHEOP = RSHEOP(-1) + RSH - RSH(-1)

(128)

RSHEOP = RSHEOP(-1) + RSH - RSH(-1)
RCB = RSH

(128)
(129)

RCB = RSH
RCBEOP = RCBEOP(-1) + RCB - RCB(-1)

(129)
(130)

RCBEOP = RCBEOP(-1) + RCB - RCB(-1)

(130)

المجموعة الخارجية

7.4. External block
7.4. External block
Export-related
Export-related

المتعلقة بالتصدير
(131)

X = XG + XS

X = XG + XS
XG = XGNOIL + XGOIL

(131)
(131)

XG = XGNOIL + XGOIL
LOG(XGNOIL) = -2.96*LOG(REER) + 0.73*LOG(GVAMANNO+GVAAGR+GVAMINOTH) + 0.70*LOG(GDP$_WLD) + 8.24

(131)
(133)

LOG(XGNOIL) = -2.96*LOG(REER) + 0.73*LOG(GVAMANNO+GVAAGR+GVAMINOTH) + 0.70*LOG(GDP$_WLD) + 8.24
LOG(XOILREF) = 0.27*LOG(WTREF) + 0.58*LOG(GVAOILREF) - 0.46*LOG(WPO_AL_R) + 0.19 + 0.29*DP2005

(133)
(134)

LOG(XOILREF) = 0.27*LOG(WTREF) + 0.58*LOG(GVAOILREF) - 0.46*LOG(WPO_AL_R) + 0.19 + 0.29*DP2005
XGNOIL_Z = XGNOIL * PX / 100

(134)
(135)

XGNOIL_Z = XGNOIL * PX / 100
XGOIL = XGOIL_Z / PX * 100

(135)
(136)

XGOIL = XGOIL_Z / PX * 100
XGOIL_Z = XGOIL$_Z * 3.75

(136)
(137)

XGOIL_Z = XGOIL$_Z * 3.75
XGOIL$_Z = (OILMBD - OILUSE) * WPO_AL * 365 + DIS_XGOIL$_Z

(137)
(138)

XGOIL$_Z = (OILMBD - OILUSE) * WPO_AL * 365 + DIS_XGOIL$_Z
X_Z = X * PX / 100

(138)
(139)

X_Z = X * PX / 100
X$_Z = XG$_Z + XS$_Z

(139)
(140)

X$_Z = XG$_Z + XS$_Z
XG$_Z = XGOIL$_Z + XGNOIL$_Z

(140)
(141)

XG$_Z = XGOIL$_Z + XGNOIL$_Z
XGNOIL$_Z = XGNOIL_Z / RXD

(141)
(142)

XGNOIL$_Z = XGNOIL_Z / RXD
XS$_Z = XS_Z / RXD

(142)
(143)

XS$_Z = XS_Z / RXD
XS = XS_Z / PX * 100

(143)
(144)

XS = XS_Z / PX * 100
XS_Z = (XSOIL_Z + XSII_Z + XSOTH_Z + XTRAN_Z + XTRAV_Z + XCOM_Z + XFI_Z + XFIN_Z + XGOV_Z)

(144)
(145)

XS_Z = (XSOIL_Z + XSII_Z + XSOTH_Z + XTRAN_Z + XTRAV_Z + XCOM_Z + XFI_Z + XFIN_Z + XGOV_Z)

(145)

Import-related
Import-related

M = MG + MS + DIS_M

(146)

M = MG + MS + DIS_M

(146)
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X$_Z = XG$_Z + XS$_Z

(140)

XG$_Z = XGOIL$_Z + XGNOIL$_Z

(141)

XGNOIL$_Z = XGNOIL_Z / RXD

(142)

XS$_Z = XS_Z / RXD
القياسي
المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي
XS = XS_Z / PX * 100 المخصص للطاقة العالمية
)KGEMM(
XS_Z = (XSOIL_Z + XSII_Z + XSOTH_Z + XTRAN_Z + XTRAV_Z + XCOM_Z + XFI_Z + XFIN_Z + XGOV_Z)

(143)
(144)
(145)

المتعلقة باالستيراد

Import-related
M = MG + MS + DIS_M

(146)

DLOG(MG) = -0.15*ECT_MG - 0.23*DP1994 - 0.19*DP2009 + 0.26*D(DP1992) + 2.18*DLOG(GVANOIL(-1)) + 0.13*D(DP1991) - 0.55*DLOG(REER(-1))

(147)

ECT_MG=LOG(MG)-(1.59*LOG(GVANOIL)+0.58*LOG(REER)-12.01+0.32*DP1992-0.21*DP2011+0.17*DP1991)
DLOG(MG) = -0.15*ECT_MG - 0.23*DP1994 - 0.19*DP2009 + 0.26*D(DP1992) + 2.18*DLOG(GVANOIL(-1)) + 0.13*D(DP1991) - 0.55*DLOG(REER(-1))

(148)
(147)

PMG = MG_Z /MG * 100
ECT_MG=LOG(MG)-(1.59*LOG(GVANOIL)+0.58*LOG(REER)-12.01+0.32*DP1992-0.21*DP2011+0.17*DP1991)

(149)
(148)

- QOILREF
MOILREF
+ XOILREF
DLOG(MG)==DOILREF_T
-0.15*ECT_MG
- 0.23*DP1994
- 0.19*DP2009 + 0.26*D(DP1992) + 2.18*DLOG(GVANOIL(-1)) + 0.13*D(DP1991) - 0.55*DLOG(REER(-1))
PMG = MG_Z /MG * 100

(150)
(147)
(149)

(148)
:متطابقات التجارة الدولية األخرى
(150)
(147)

ECT_MG=LOG(MG)-(1.59*LOG(GVANOIL)+0.58*LOG(REER)-12.01+0.32*DP1992-0.21*DP2011+0.17*DP1991)
MOILREF = DOILREF_T + XOILREF - QOILREF
Other
international
trade -identities
DLOG(MG)
= -0.15*ECT_MG
0.23*DP1994 - 0.19*DP2009 + 0.26*D(DP1992) + 2.18*DLOG(GVANOIL(-1)) + 0.13*D(DP1991) - 0.55*DLOG(REER(-1))
PMG = MG_Z /MG * 100

(149)

ECT_MG=LOG(MG)-(1.59*LOG(GVANOIL)+0.58*LOG(REER)-12.01+0.32*DP1992-0.21*DP2011+0.17*DP1991)
World trade index for refined oil demand
Other
international
trade
identities- QOILREF
MOILREF
= DOILREF_T
+ XOILREF
WTREF = 100* (A1 * DOILREF_ARG / 24.59 + A2* DOILREF_AUS / 38.86 + A3* DOILREF_AUT / 11.08 + A4* DOILREF_BEL / 21.44 + A5* DOILREF_BRA / 93.86
PMG
MG_Z /MG * 100
/ 3.15 + A7* DOILREF_CAN / 92.39 + A8* DOILREF_CHL / 12.09 + A9* DOILREF_CHN / 378.63 + A10* DOILREF_HRV / 3.05 + A11*
+ A6* =DOILREF_BGR
World
trade index
oil demand
DOILREF_CZE
/ 8.57 for
+ Arefined
12* DOILREF_DNK / 6.20 + A13* DOILREF_FIN / 8.07 + A14* DOILREF_FRA / 71.55 + A15* DOILREF_DEU / 94.67 + A16* DOILREF_GRC
trade
identities
WTREF
(A1 * DOILREF_ARG
24.59
+ A2* DOILREF_AUS
38.86
+ A3* DOILREF_AUT
+ A4* DOILREF_BEL
A5* DOILREF_BRA
MOILREF
= DOILREF_T
+ XOILREF
QOILREF
/ 3.00 +/-A
/ 6.08 +/ A
/ 134.24 / +11.08
A20* DOILREF_IDN
/ 59.60/ 21.44
+ A21*+DOILREF_IRL
/ 6.77 /+93.86
A22*
/Other
12.18 international
+=A100*
17* DOILREF_HKG
18* DOILREF_HUN
19* DOILREF_IND
3.15
A7* DOILREF_CAN
/ 92.39
/ 12.09+ A
+25A*9*DOILREF_MYS
DOILREF_CHN / /23.48
378.63+ +
* DOILREF_HRV / 73.86
/ 3.05 +
+A
*
+ A6* DOILREF_BGR
8* DOILREF_CHL
DOILREF_ITA
/ 54.43 / +
A23*+ DOILREF_JPN
/ 169.48
+ A24+*ADOILREF_KOR
/ 81.87
A26A*10DOILREF_MEX
A11
27*
DOILREF_CZE
// 8.57
++AA
**DOILREF_DNK
* DOILREF_FIN / 8.07 + A14*30*DOILREF_FRA
94.67 ++ A
A3216**DOILREF_ROM
DOILREF_GRC
1228
DOILREF_NOR
8.55 ++ A
A13
DOILREF_POL/ /71.55
23.24 ++AA1531**DOILREF_DEU
DOILREF_PRT // 10.12
DOILREF_NLD
23.17
World
trade index
for
refined
oil demand//6.20
29* DOILREF_PHL / 11.46 + A
/Other
+A=A33100*
DOILREF_HKG
/ 3.00 ++/ A
// 6.08
DOILREF_IND
/ 134.24+/ +11.08
59.60/+21.44
+AA3721**DOILREF_SVK
6.77 /+
+93.86
A
*
17
19* *
20* DOILREF_IDN / /10.68
trade /identities
/ 12.18
6.57 +international
**DOILREF_RUS
109.32
A1834**DOILREF_HUN
DOILREF_ZAF
22.76+/+A
A
/ 102.43
AA
// 3.07
A22
35 DOILREF_T
36* DOILREF_SGP
38*
WTREF
(A1 * DOILREF_ARG
24.59
+ A2* DOILREF_AUS
38.86
+ A3* DOILREF_AUT
+ A4* DOILREF_BEL
+DOILREF_IRL
A5* DOILREF_BRA
DOILREF_ITA
54.43+/ A
+
A *+ DOILREF_JPN
/ 169.48
+ A24+*ADOILREF_KOR
+A
A26A*10DOILREF_MEX
/ 73.86
A11
27*
/ 14.04
+/ A
/ 11.24 /+81.87
A
* DOILREF_TAI
/ 10.77 + A42/ */23.48
DOILREF_THA
/ 43.43 + A43* DOILREF_TUR
DOILREF_ESP
//59.73
39*23DOILREF_SWE
40* DOILREF_CHE
3.15
A7* DOILREF_CAN
92.39
/ 41
12.09
+25A*9*DOILREF_MYS
DOILREF_CHN
378.63+ +
* DOILREF_HRV
/ 3.05 +
+A
*
+ A6* DOILREF_BGR
8* DOILREF_CHL
DOILREF_NLD
23.17++AA1228**DOILREF_DNK
DOILREF_NOR
8.55 ++ A
A13
11.46
23.24 ++AA1531**DOILREF_DEU
DOILREF_PRT // 10.12
29* DOILREF_PHL
30* DOILREF_POL
/ 11.86
+ A45* DOILREF_GBR
/ 55.16 + A46/*/8.07
DOILREF_USA
/ 756.93) / /71.55
/World
28.39 +trade
A44* DOILREF_UAM
DOILREF_CZE
// 8.57
//6.20
* DOILREF_FIN
+ +AA
94.67 ++ A
A3216**DOILREF_ROM
DOILREF_GRC
14* DOILREF_FRA
index
for refined
oil demand
6.57 ++AA3317**DOILREF_RUS
/ 109.32
A1834**DOILREF_HUN
DOILREF_ZAF // 6.08
22.76 + A
35* DOILREF_T / 102.43 + A36* DOILREF_SGP / 10.68 + A37* DOILREF_SVK / 3.07 + A38*
/ 3.00 ++/ A
/ 134.24 / +11.08
A20* DOILREF_IDN
/ 59.60/ 21.44
+ A21*+DOILREF_IRL
/ 6.77 /+93.86
A22*
//WTREF
12.18
19* DOILREF_IND
= 100*DOILREF_HKG
(A1 * DOILREF_ARG
24.59
+ A2* DOILREF_AUS +/ A
38.86
+ A3* DOILREF_AUT
+ A4* DOILREF_BEL
A5* DOILREF_BRA
DOILREF_ESP
//59.73
+A
39* DOILREF_SWE / 14.04 + A40* DOILREF_CHE / 11.24 + A41* DOILREF_TAI / 10.77 + A42* DOILREF_THA / 43.43 + A43* DOILREF_TUR
DOILREF_ITA
54.43
A23*+ DOILREF_JPN
/ 169.48
+ A24+*ADOILREF_KOR
/ 81.87
A26A*10DOILREF_MEX
A11
27*
World
trade index
for
tourism
/+
3.15
A7*demand
DOILREF_CAN
/ 92.39
/ 12.09+ A
+25A*9*DOILREF_MYS
DOILREF_CHN / /23.48
378.63+ +
* DOILREF_HRV / 73.86
/ 3.05 +
+A
*
+ A6* DOILREF_BGR
8* DOILREF_CHL
/DOILREF_NLD
28.39 + A44* DOILREF_UAM
/ 11.86 + A45* DOILREF_GBR
/ 55.16 + A46* 11.46
DOILREF_USA
/ 756.93)
DOILREF_NOR
8.55 ++ A
A13
* DOILREF_FIN
DOILREF_PHL
DOILREF_POL
23.24
DOILREF_PRT
// 10.12
**DOILREF_ROM
23.17++A*A12(B
28
29*
30*
WTOUR
= (WTOUR(-1)
* MS$_ZAF / MS$_ZAF(-1)
+ B2* MS$_USA//8.07
/ MS$_USA(-1)
+ B3* MS$_CAN
/ MS$_CAN(-1)
+ B4* (MS$_MEX)
/16(MS$_MEX(-1))
DOILREF_CZE
// 8.57
**1DOILREF_DNK
//6.20
+ +AA
DOILREF_FRA
/ /71.55
++AA1531**DOILREF_DEU
94.67 ++ A
A32
DOILREF_GRC
14*
6.57
++AA3317**DOILREF_RUS
DOILREF_ZAF
22.76+ +A
*DOILREF_IND
DOILREF_T
/ 102.43
*B*8DOILREF_SGP
/ /10.68
// 3.07
A22
*
38*
B5* MS$_JPN
/ MS$_JPN(-1)/ 109.32
B6* (MS$_TUR)
/ (MS$_TUR(-1))
BA
*35
/ MS$_DEU(-1)
+3620
*DOILREF_IDN
MS$_FRA / MS$_FRA(-1)
B
DOILREF_HKG
/+3.00
++AA1834**DOILREF_HUN
// 6.08
*MS$_DEU
/ 134.24++AA
59.60 ++AA3721*+*DOILREF_SVK
DOILREF_IRL
6.77 +
+A
//+12.18
719
9* MS$_ITA / MS$_ITA(-1)
World
trade index
for
demand / 14.04
+ A40+
* DOILREF_CHE
/ 11.24 /+81.87
A41* DOILREF_TAI
/ 10.77 + A42/ *23.48
DOILREF_THA
/ 43.43 + A43* DOILREF_TUR
DOILREF_ESP
//59.73
+A
39
/ MS$_GBR(-1)))
+
B10* MS$_GBR
DOILREF_ITA
54.43
+tourism
A*23DOILREF_SWE
* DOILREF_JPN
/ 169.48
A24* DOILREF_KOR
+ A25* DOILREF_MYS
+ A26* DOILREF_MEX
/ 73.86 + A27*
= 44(WTOUR(-1)
MS$_ZAF
+ B/255.16
* MS$_USA
/ MS$_USA(-1)
+/ 756.93)
B3* MS$_CAN
/ MS$_CAN(-1)
+ B4* (MS$_MEX)
/ (MS$_MEX(-1))
1 */ 11.86
* DOILREF_UAM
+ A45/*MS$_ZAF(-1)
DOILREF_GBR
+ A46*/ 11.46
DOILREF_USA
/WTOUR
28.39 + A
/ 8.55 + A29* DOILREF_PHL
+ A30* DOILREF_POL
/ 23.24
+ A31* DOILREF_PRT
/ 10.12 + A32
* DOILREF_ROM
DOILREF_NLD
/ 23.17 + *A(B
28* DOILREF_NOR
B5* we
MS$_JPN
/ MS$_JPN(-1)
+ B6* of
(MS$_TUR)
/ (MS$_TUR(-1))
MS$_DEU
/ MS$_DEU(-1)
+36*B8DOILREF_SGP
*obtained
MS$_FRA
MS$_FRA(-1)
B9* MS$_ITA / MS$_ITA(-1)
7*
B10 +due
to
data
confidentiality,
as they
were
from/OEGEM.
Here,
not
report
numerical/ 109.32
values
from A1/ to
/+
6.57
+ Ado
DOILREF_RUS
+ the
A34coefficients
* DOILREF_ZAF
22.76
+BA
DOILREF_T
/ 102.43
+A
/ 10.68 + A37*+DOILREF_SVK
/ 3.07 + A38*
33*
35*
/ MS$_GBR(-1)))
+
B10* MS$_GBR
World
trade index
for
demand / 14.04 + A40* DOILREF_CHE / 11.24 + A41* DOILREF_TAI / 10.77 + A42* DOILREF_THA / 43.43 + A43* DOILREF_TUR
DOILREF_ESP
/ 59.73
+ Atourism
39* DOILREF_SWE

(148)
(150)

مؤشر التجارة العالمية للطلب على النفط المكرر
(149)
(150)

(151)
(151)
(152)

(151)
:مؤشر التجارة العالمية للطلب على السياحة

* DOILREF_UAM
+ A45/*MS$_ZAF(-1)
DOILREF_GBR
+ A46* DOILREF_USA
/WTOUR
28.39 + A
= 44(WTOUR(-1)
* (B1 */ 11.86
MS$_ZAF
+ B/255.16
* MS$_USA
/ MS$_USA(-1) +/ 756.93)
B3* MS$_CAN / MS$_CAN(-1) + B4* (MS$_MEX) / (MS$_MEX(-1))
data confidentiality,
as they were
from/OEGEM.
Here,
do not report
numerical values
the coefficients
from A1 to B10 +due
Other
balance
payment-related
identities
+
B5* we
MS$_JPN
/ of
MS$_JPN(-1)
+ B6* of
(MS$_TUR)
/ (MS$_TUR(-1))
B7*toMS$_DEU
/ MS$_DEU(-1)
+ B8*obtained
MS$_FRA
MS$_FRA(-1) + B9* MS$_ITA / MS$_ITA(-1)
+ B10* MS$_GBR
/ MS$_GBR(-1)))
World
trade index
for tourism demand
FDI$OUT==(WTOUR(-1)
FDI$OUT(-1)*(GDP$_Z
/ GDP$_Z(-1))
+ DIS_FDI$OUT
WTOUR
* (B1 * MS$_ZAF
/ MS$_ZAF(-1)
+ B2* MS$_USA / MS$_USA(-1) + B3* MS$_CAN / MS$_CAN(-1) + B4* (MS$_MEX) / (MS$_MEX(-1))
Otherwebalance
of payment-related
identities
data confidentiality,
as they were
from/OEGEM.
Here,
do not report
numerical values
the coefficients
from A1 to B10 +due
+ B5* MS$_JPN
/ MS$_JPN(-1)
+ B6* of
(MS$_TUR)
/ (MS$_TUR(-1))
B7*toMS$_DEU
/ MS$_DEU(-1)
+ B8*obtained
MS$_FRA
MS$_FRA(-1) + B9* MS$_ITA / MS$_ITA(-1)
FDI$
FDI$IN + /FDI$OUT
MS$_GBR(-1)))
+
B10*=MS$_GBR
FDI$OUT = FDI$OUT(-1)*(GDP$_Z / GDP$_Z(-1)) + DIS_FDI$OUT

(152)
(151)
(152)
(153)

 حيث تم الحصول عليها،) بسبب سرية البياناتB10  إلىA1( للمعامالت من
ُ في هذا البحث ال نعرض القيم العددية
(154)
(152)
(153)
)OEGEM(
العالمي
لالقتصاد
اوكسفورد
نموذج
من
OTHCAP$_Z
NFDI$
- PORT$values of identities
(155)
Other
of payment-related
Here,
webalance
do not=report
numerical
the coefficients from A to B due to data confidentiality, as they were obtained from OEGEM.
10

(154)

BCAP$ = NFDI$
+ FDI$
FDI$OUT
= FDI$OUT(-1)*(GDP$_Z
/ GDP$_Z(-1)) + DIS_FDI$OUT
OTHCAP$_Z = NFDI$ - PORT$

:المتطابقات األخرى المتعلقة بميزان المدفوعات

FDI$ = FDI$IN + FDI$OUT

1

Other balance of payment-related identities

BSER$
= XS$_Z+ -FDI$OUT
MS$_Z
FDI$ = FDI$IN
BCAP$ = NFDI$ + FDI$
FDI$OUT = FDI$OUT(-1)*(GDP$_Z / GDP$_Z(-1)) + DIS_FDI$OUT
BVI$
= XG$_Z= NFDI$
- MG$_Z
OTHCAP$_Z
- PORT$
BSER$ = XS$_Z - MS$_Z
FDI$ = FDI$IN + FDI$OUT
BVI$_Z_MERCH
XG$_Z - MG$_Z
BCAP$ = NFDI$ += FDI$
BVI$ = XG$_Z - MG$_Z
OTHCAP$_Z = NFDI$ - PORT$
BSER$ = XS$_Z - MS$_Z
BVI$_Z_MERCH = XG$_Z - MG$_Z
BCAP$ = NFDI$ + FDI$
BVI$ = XG$_Z - MG$_Z

(156)
(153)
(155)

(157)
(154)
(156)
(153)
(158)
(155)
(157)
(154)
(159)
(156)
(158)
(155)
(157)
(159)
(156)
(158)

BSER$ = XS$_Z - MS$_Z
BVI$_Z_MERCH = XG$_Z - MG$_Z

(157)
(159)

BVI$ = XG$_Z - MG$_Z

(158)

BVI$_Z_MERCH = XG$_Z - MG$_Z

(159)

PORT$ = PORT$IN - PORT$OUT

(160)

CROSS_DEPS = CROSS_DEPS(-1) *XG$_Z / XG$_Z(-1) + DIS_CROSS_DEPS

(161)

CROSS_DEPS_FB = CROSS_DEPS_FB(-1) *XG$_Z / XG$_Z(-1) + DIS_CROSS_DEPS_FB

(162)

CROSS_LOANS = CROSS_LOANS(-1) *GDP_Z / GDP_Z(-1) + DIS_CROSS_LOANS

(163)

CROSS_LOANS_FB = CROSS_LOANS_FB(-1) *((M2 / RXD) /(M2(-1) / RXD(-1))) + DIS_CROSS_LOANS_FB

(164)

DEBTINT = RDEBT *TDEBT$ /100

(165)

DEBTINT_P_X = 100 *DEBTINT / X$_Z

(166)

DEBTS = DEBTINT + 0.15 * TDEBT$

(167)

DEBTS_P_X = 100*DEBTS / X$_Z

(168)

LIAB_BIS_CON = LIAB_BIS_CON(-1)*CROSS_LOANS / CROSS_LOANS(-1)

(169)
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LIAB_BIS_LOC = LIAB_BIS_LOC(-1)*CROSS_LOANS / CROSS_LOANS(-1)
(170)
LOANS_FROM_FOR = LOANS_FROM_FOR(-1) *CROSS_LOANS / CROSS_LOANS(-1)
LTDEBT = TDEBT$ - STDEBT

العربية السعودية
(171)
(172)

CROSS_LOANS = CROSS_LOANS(-1) *GDP_Z / GDP_Z(-1) + DIS_CROSS_LOANS

(163)

CROSS_LOANS_FB = CROSS_LOANS_FB(-1) *((M2 / RXD) /(M2(-1) / RXD(-1))) + DIS_CROSS_LOANS_FB

(164)

DEBTINT = RDEBT *TDEBT$ /100

(165)

DEBTS_P_X = 100*DEBTS / X$_Z

(168)

LIAB_BIS_CON = LIAB_BIS_CON(-1)*CROSS_LOANS / CROSS_LOANS(-1)

(169)

LIAB_BIS_LOC = LIAB_BIS_LOC(-1)*CROSS_LOANS / CROSS_LOANS(-1)

(170)

LOANS_FROM_FOR = LOANS_FROM_FOR(-1) *CROSS_LOANS / CROSS_LOANS(-1)

(171)

LTDEBT = TDEBT$ - STDEBT

(172)

NATSAV = GDP_Z *(1 - CONS_Z / GDP_Z - GC_Z / GDP_Z)

(173)

NATSAV_P_IF = 100 *(NATSAV / IF_Z)

(174)

RES$GOLD = RES$INCGOLD - RES$XGOLD

(175)

RES$INCGOLD = RES$INCGOLD(-1) * RES$ / RES$(-1)

(176)

RES$M = 12* RES$ / MG$_Z

(177)

RES$XGOLD = RES$XGOLD(-1) * RES$ / RES$(-1)

(178)

RES$XGOLD_BIS = (RES$XGOLD)

(179)

SDR_HOLD = SDR_HOLD(-1) * RES$ / RES$(-1)

(180)

القياسي
المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي
DEBTINT_P_X = 100
*DEBTINT / X$_Z
(166)
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
DEBTS = DEBTINT + 0.15 * TDEBT$
(167)

7.5. Domestic prices block

مجموعة األسعار المحلية

Consumer price indexes

مؤشرات أسعار المستهلك

DLOG(CPIART) = 0.004 - 0.07*ECT_PPP(-1) - 0.34*DLOG(GVANOIL) + 0.06*DP2014 + 0.07*DP2011

(181)

ECT_PPP = LOG(CPI) - (-0.5610*LOG(NEER) + 0.8542*LOG(WPC_WLD) + 3.2152)

DLOG(CPICLOTH) = 0.002 + 0.14*ECT_MD_R + 0.13*DLOG(PMG) + 0.42*DLOG(PGDPMANNO(-1)) - 0.31*DLOG(GVAMANNO)
+ 0.34*DLOG(W_OLD) + 0.07*DLOG(GEXP(-1)) - 0.05*DP2000

(182)

ECT_MD_R=LOG(M2(-1)) - 1*LOG(GDP(-1)) - 1*LOG(PGDP(-1)) - 0.047*RLEND(-1) - 0.033*@TREND(50) + 7.46

DLOG(CPICOMM) = -0.48 - 0.76*ECT_CPICOM_ULC(-1) + 0.33*DLOG(PMG) + 1.07*DLOG(PGDPNOIL)
- 1.310*DLOG(GVANOIL) + 0.14*DLOG(WTRACOM) + 0.15*DP2004

(183)

ECT_CPICOM_ULC= LOG(CPICOMM) - (0.4625*LOG(WTRACOM) + 0.6348*LOG(PGDPNOIL)-0.0411*@TREND)

DLOG(CPIEDU) = 0.02 - 0.69*ECT_CPIEDU_ULC(-1) - 0.38*DLOG(GVAGOV) - 0.36*DLOG(GVAGOV(-1))
+ 0.04*DLOG(GEXP(-1)) - 0.05*DP2007 + 0.041*DSH080910

(184)

ECT_CPIEDU_ULC= LOG(CPIEDU) - (0.0731*LOG(W_OLD) + 0.3575*LOG(PGDPSER) + 2.2245)

DLOG(CPIFOOD) = 0.01 - 0.04*ECT_PPP(-1) + 0.24*DLOG(PMG) + 0.63*DLOG(PGDPAGR(-1)) + 0.41*DLOG(PGDPAGR) - 0.21*DLOG(GVAAGR) + 0.06*DP2008

(185)

DLOG(CPIHEAL) = -0.001 + 0.03*ECT_MD_R - 0.78*ECT_CPIHEAL_ULC(-1) + 0.58*DLOG(CPIHEAL(-1)) + 0.06*DLOG(PMG(-1)) + 0.15*DLOG(W_OLD) + 0.02*DP2008

(186)

ECT_CPIHEAL_ULC= LOG(CPIHEAL) - ( 0.46*LOG(PGDPSER) + 0.27*LOG(W_OLD) + 0.28- 0.0078*@TREND - 0.06*DSHT2006)

DLOG(CPIHH) = 0.02 - 0.10*ECT_PPP(-1) + 0.16*DLOG(PGDPMANNO) - 0.21*DLOG(GVAMANNO) - 0.12*DLOG(GVAMANNO(-1)) + 0.05*DP2011 - 0.04*DP2012

(187)

DLOG(CPIHTL) = 0.003 - 0.03*ECT_PPP(-1) - 0.09*ECT_CPIHTL_ULC(-1) + 0.51*DLOG(CPIHTL(-1)) + 0.03*DP2009 + 0.02*DP2013

(188)

ECT_CPIHTL= LOG(CPIHTL) - (0.2229*LOG(PMG) + 0.0929*LOG(W_OLD) + 2.5551)

DLOG(CPIMISC) = 0.11 - 0.07*ECT_PPP(-1) - 0.73*ECT_CPIMISC_ULC(-1) + 0.43*GAP_GVAOTHS(-1) + 1.00*DLOG(CPIMISC(-1))
- 1.62*DLOG(GVAOTHS(-1)) + 0.04*DLOG(WMAN(-1))+ 0.08*DLOG(GEXP(-1))

(189)

ECT_CPIMISC= LOG(CPIMISC) -( 0.107*LOG(WMAN) + 1.33*LOG(PGDPNOIL) - 1.52- 0.02*@TREND)

DLOG(CPITOBC) = 0.07 + 0.20*ECT_MD_R - 0.12*ECT_PPP(-1) - 0.59*DLOG(GVAMANNO) + 0.19*DLOG(WMAN)

36

(190)
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العربية السعودية

المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
DLOG(CPITRA) = 0.02 + 0.11*ECT_MD_R - 0.08*ECT_PPP(-1) - 0.13*ECT_CPITRA_ULC(-1) + 0.14*DLOG(PMG(-1))
- 0.21*DLOG(GVATRACOM) + 0.10*DLOG(PKER_TRA/PGDPNOIL*100) + 0.06*DP2007
-( 0.96*LOG(PGDPTRACOM)
+ 0.33*LOG(W_OLD) - 3.09)
ECT_CPITRA_ULC=
LOG(CPITRA)
DLOG(CPITRA) = 0.02
+ 0.11*ECT_MD_R
- 0.08*ECT_PPP(-1) - 0.13*ECT_CPITRA_ULC(-1)
+ 0.14*DLOG(PMG(-1))
- 0.21*DLOG(GVATRACOM) + 0.10*DLOG(PKER_TRA/PGDPNOIL*100) + 0.06*DP2007
DLOG(CPITRA) = 0.02 + 0.11*ECT_MD_R - 0.08*ECT_PPP(-1) - 0.13*ECT_CPITRA_ULC(-1) + 0.14*DLOG(PMG(-1))
- 0.27*ECT_CPIU_ULC(-1)
+ 0.24*DLOG(CPIU(-1))
++ 0.14*DLOG(PGDPU)
= -0.006LOG(CPITRA)
-DLOG(CPIU)
0.21*DLOG(GVATRACOM)
+ 0.10*DLOG(PKER_TRA/PGDPNOIL*100)
0.06*DP2007- 3.09) + 0.08*DLOG(GEXP) + 0.07*DP2011 - 0.04*DP2006
ECT_CPITRA_ULC=
-( 0.96*LOG(PGDPTRACOM)
+ 0.33*LOG(W_OLD)

(191)

(191)
(192)
(191)

- (0.3421*LOG(WU)
+ 1.3222*LOG(PGDPU)
+ 0.4965*LOG(GEXP)
ECT_CPIU_ULC= LOG(CPIU)
ECT_CPITRA_ULC=
LOG(CPITRA)
-( 0.96*LOG(PGDPTRACOM)
+ 0.33*LOG(W_OLD)
- 3.09) -11.7286
DLOG(CPIU) = -0.006 - 0.27*ECT_CPIU_ULC(-1) + 0.24*DLOG(CPIU(-1)) + 0.14*DLOG(PGDPU) + 0.08*DLOG(GEXP) + 0.07*DP2011 - 0.04*DP2006

(192)

Identity for the=aggregate
CPI
DLOG(CPIU)
-0.006
- 0.27*ECT_CPIU_ULC(-1)
0.08*DLOG(GEXP) + 0.07*DP2011 - 0.04*DP2006
ECT_CPIU_ULC=
LOG(CPIU)
- (0.3421*LOG(WU)+ +0.24*DLOG(CPIU(-1))
1.3222*LOG(PGDPU)++0.14*DLOG(PGDPU)
0.4965*LOG(GEXP) +
-11.7286

(192)

متطابقة مؤشر أسعار المستهلك الكلي
(193)

CPI = 0.1878 * CPIFOOD + 0.0068 * CPITOBC + 0.0620 * CPICLOTH + 0.2532 * CPIU + 0.0852 * CPIHH + 0.0234 * CPIHEAL + 0.0990 * CPITRA
ECT_CPIU_ULC=
LOG(CPIU)
1.3222*LOG(PGDPU)
+ 0.4965*LOG(GEXP)
-11.7286
+ 0.0848 * CPICOMM
+ 0.0341- *(0.3421*LOG(WU)
CPIART + 0.0420 *+ CPIEDU
+ 0.0645 * CPIHTL
+ 0.0573 * CPIMISC
+ DIS_CP
Identity for the aggregate CPI
Identity
for the
CPI+ 0.0068 * CPITOBC + 0.0620 * CPICLOTH + 0.2532 * CPIU + 0.0852 * CPIHH + 0.0234 * CPIHEAL + 0.0990 * CPITRA
CPI
= 0.1878
*aggregate
CPIFOOD
Equations
for
GDP deflators
+ 0.0848 * CPICOMM + 0.0341 * CPIART + 0.0420 * CPIEDU + 0.0645 * CPIHTL + 0.0573 * CPIMISC + DIS_CP
CPI = 0.1878 * CPIFOOD + 0.0068 * CPITOBC + 0.0620 * CPICLOTH + 0.2532 * CPIU + 0.0852 * CPIHH + 0.0234 * CPIHEAL + 0.0990 * CPITRA
IP
= (IP(-1))
* (GVAMAN
/ GVAMAN(-1))
DIS_IP
+ 0.0848
* CPICOMM
+ 0.0341
* CPIART + +
0.0420
* CPIEDU + 0.0645 * CPIHTL + 0.0573 * CPIMISC + DIS_CP

Equations for GDP deflators

(193)
(194)
(193)

(195)
:معادالت معامالت انكماش الناتج المحلي اإلجمالي

DLOG(PGDPCON)=0.02+0.34*DLOG(PGDPNOIL)+0.07*DLOG(ULCCON(-2))-0.42*ECT_PGDPCON(-1) +0.04*DP2014

Equations
GDP deflators
IP = (IP(-1)) for
* (GVAMAN
/ GVAMAN(-1))

+ DIS_IP
ECT_PGDPCON= LOG(PGDPCON)-( 0.96*LOG(PGDPNOIL) + 0.14LOG(PDIS_IND) - 0.57

(194)

IP = (IP(-1)) * (GVAMAN / GVAMAN(-1)) + DIS_IP
DLOG(PGDPCON)=0.02+0.34*DLOG(PGDPNOIL)+0.07*DLOG(ULCCON(-2))-0.42*ECT_PGDPCON(-1)
+0.04*DP2014

(194)
(195)

DLOG(PGDPDIS)=
0.002 + 0.26*DLOG(PGDPDIS(-1))+
0.41*DLOG(PGDPNOIL)0.23*ECT_(PGDPDIS(-1)+
0.06*DP1984 + 0.04*DP2008 + 0.04*DP2000
+0.04*DP2014
DLOG(PGDPCON)=0.02+0.34*DLOG(PGDPNOIL)+0.07*DLOG(ULCCON(-2))-0.42*ECT_PGDPCON(-1)
ECT_PGDPCON=
LOG(PGDPCON)-(
0.96*LOG(PGDPNOIL)
+ 0.14LOG(PDIS_IND)
- 0.57
ECT_PGDPDIS= LOG(PGDPDIS) - (0.73*LOG(PGDPNOIL) + 0.08*LOG(PELE_COMM) + 0.59)
ECT_PGDPCON= LOG(PGDPCON)-( 0.96*LOG(PGDPNOIL) + 0.14LOG(PDIS_IND) - 0.57

(196)
(195)

DLOG(PGDPDIS)= 0.002 + 0.26*DLOG(PGDPDIS(-1))+ 0.41*DLOG(PGDPNOIL)- 0.23*ECT_(PGDPDIS(-1)+ 0.06*DP1984 + 0.04*DP2008 + 0.04*DP2000
DLOG(PGDPFIBU)=
-0.004+ 0.45*DLOG(PGDPFIBU(-1))+
0.18*ECT_PGDPFIBU(-1)
- 0.06*DP2000
ECT_PGDPDIS= LOG(PGDPDIS)
- (0.73*LOG(PGDPNOIL)0.61*DLOG(PGDPNOIL)+ 0.08*LOG(PELE_COMM)
+ 0.59)
DLOG(PGDPDIS)= 0.002 + 0.26*DLOG(PGDPDIS(-1))+ 0.41*DLOG(PGDPNOIL)- 0.23*ECT_(PGDPDIS(-1)+ 0.06*DP1984 + 0.04*DP2008 + 0.04*DP2000
ECT_PGDPFIBU=
LOG(PGDPFIBU)
-( 1.5*LOG(PGDPNOIL)
+ 0.11LOG(PE_FIBU) - 2.0-+ 0.02@TREND)
ECT_PGDPDIS= LOG(PGDPDIS)
- (0.73*LOG(PGDPNOIL)
+ 0.08*LOG(PELE_COMM)
0.59)

(196)
(197)
(196)

DLOG(PGDPFIBU)= -0.004+ 0.45*DLOG(PGDPFIBU(-1))+ 0.61*DLOG(PGDPNOIL)- 0.18*ECT_PGDPFIBU(-1) - 0.06*DP2000

(197)

DLOG(PGDPMANNO)=-0.01+0.79*DLOG(PGDPNOIL)+0.28*DLOG(PGDPNOIL(-1))+0.30*DLOG(PGDPNOIL(-2))
- 0.52*ECT_PGDPMANNO(-1) - 0.05*DP2009
-0.004+ 0.45*DLOG(PGDPFIBU(-1))+
0.61*DLOG(PGDPNOIL)0.18*ECT_PGDPFIBU(-1)
- 0.06*DP2000
DLOG(PGDPFIBU)=
ECT_PGDPFIBU=
LOG(PGDPFIBU)
-( 1.5*LOG(PGDPNOIL)
+ 0.11LOG(PE_FIBU) - 2.00.02@TREND)
ECT_PGDPMANNO= LOG(PGDPMANNO)-( 0.72*LOG(PGDPNOIL) +1.28+ 0.13*DSH9293)
ECT_PGDPFIBU= LOG(PGDPFIBU) -( 1.5*LOG(PGDPNOIL) + 0.11LOG(PE_FIBU) - 2.0- 0.02@TREND)

(198)
(197)

DLOG(PGDPMANNO)=-0.01+0.79*DLOG(PGDPNOIL)+0.28*DLOG(PGDPNOIL(-1))+0.30*DLOG(PGDPNOIL(-2)) - 0.52*ECT_PGDPMANNO(-1) - 0.05*DP2009
DLOG(PGDPGOV)=0.0001+0.25*DLOG(PGDPGOV(-1))+1.69*DLOG(PGDPNOIL)-0.36*ECT_PGDPGOV(-1)
+0.06*DP2009+ 0.07*DP2015
ECT_PGDPMANNO= LOG(PGDPMANNO)-( 0.72*LOG(PGDPNOIL) +1.28+ 0.13*DSH9293)
DLOG(PGDPMANNO)=-0.01+0.79*DLOG(PGDPNOIL)+0.28*DLOG(PGDPNOIL(-1))+0.30*DLOG(PGDPNOIL(-2)) - 0.52*ECT_PGDPMANNO(-1) - 0.05*DP2009
ECT_PGDPGOV=
LOG(PGDPGOV)
-( 0.79LOG(PGDPNOIL)
+ 0.13*LOG(PELE_GOV)
- 0.77+ 0.01*@TREND
LOG(PGDPMANNO)-(
0.72*LOG(PGDPNOIL)
+1.28+ 0.13*DSH9293)
ECT_PGDPMANNO=

(198)
(199)
(198)

DLOG(PGDPGOV)=0.0001+0.25*DLOG(PGDPGOV(-1))+1.69*DLOG(PGDPNOIL)-0.36*ECT_PGDPGOV(-1) +0.06*DP2009+ 0.07*DP2015

(199)

DLOG(PGDPOILREF)=
0.07 - 0.50*ECT_PGDPOILREF(-1)
- 0.34*DP2015
- 0.34*DP1998
+ 0.28*DP2010
DLOG(PGDPGOV)=0.0001+0.25*DLOG(PGDPGOV(-1))+1.69*DLOG(PGDPNOIL)-0.36*ECT_PGDPGOV(-1)
ECT_PGDPGOV=
LOG(PGDPGOV)
-( 0.79LOG(PGDPNOIL)
+ 0.13*LOG(PELE_GOV)
- 0.77+
0.01*@TREND+0.06*DP2009+ 0.07*DP2015

(200)
(199)

ECT_PGDPGOV= LOG(PGDPGOV) -( 0.79LOG(PGDPNOIL) + 0.13*LOG(PELE_GOV) - 0.77+ 0.01*@TREND
DLOG(PGDPOILREF)= 0.07 - 0.50*ECT_PGDPOILREF(-1) - 0.34*DP2015 - 0.34*DP1998 + 0.28*DP2010

(200)

DLOG(PGDPOILREF)= 0.07 - 0.50*ECT_PGDPOILREF(-1) - 0.34*DP2015 - 0.34*DP1998 + 0.28*DP2010

(200)

ECT_PGDPOILREF=LOG(PGDPOILREF)-( 0.79*LOG(PGDPOIL)+0.68*LOG(PCOIL_IND)+ 0.12*LOG(ULCOILREF)-2.82)

DLOG(PGDPOTHS)= 0.001 + 0.07*DLOG(ULCOTHS(-1))+ 0.12*GAP_GVAOTHS(-1) - 0.25*ECT_PGDPOTHS(-1) - 0.03*D(DP2007)

(201)

ECT_PGDPPTHS= LOG(PGDPOTHS) -( 0.65*LOG(PGDPNOIL) + 0.04*LOG(PE_OTHS) + 1.42- 0.04*DP2007)

DLOG(PGDPTRACOM)= -0.01+ 0.45*DLOG(PGDPNOIL)+ 0.05*DLOG(PE_TRACOM )+ 0.08*DLOG(ULCTRACOM)- 0.18*ECT_PGDPTRACOM(-1) + 0.15*DP2000

(202)

ECT_PGDPTRACOM= LOG(PGDPTRACOM) -( 0.12*LOG(PGDPNOIL) + 0.24*LOG(PE_TRACOM) + 2.53)

DLOG(PGDPU)= 0.02+ 0.29*DLOG(PGDPNOIL)+ 0.14*DLOG(PE_U )+ 0.03*DLOG(ULCU)+ 0.11*GAP_GVAU- 0.98*ECT_PGDPU(-1) - 0.05*D(DP2008)

(203)

ECT_PGDPU=LOG(PGDPU)-( 0.32*LOG(PGDPNOIL) + 0.14*LOG(PE_U) + 0.09*LOG(ULCU) + 2.04- 0.04*DP2008)

Identities for energy prices
PE_CON = (DGAS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND)) * PGAS_TRA + (DDIS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND))
* PDIS_TRA + (DKER_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND)) * PKER_TRA + (DELE_CPS / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND))
* PELE_CPS + (DELE_IND / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND)) * PELE_IND

(204)

PE_GOV = (DELE_CPS / (DELE_CPS + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PELE_CPS + (DGAS_TRA / (DELE_CPS + DGAS_TRA + DDIS_TRA))
* PGAS_TRA + (DDIS_TRA / (DELE_CPS + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PDIS_TRA

(205)

PE_MANNO = (DCOIL_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PCOIL_IND + (DDIS_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA))
* PDIS_IND + (DHFO_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PHFO_IND + (DOTH_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA))
* POTH_IND + (DNGA_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PNGA_IND + (DELE_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA))
* PELE_IND + (DGAS_TRA / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PGAS_TRA + (DDIS_TRA / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PDIS_TRA
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PE_OILREF = (DCOIL_IND / (DCOIL_IND + DELE_IND)) * PCOIL_IND + (DELE_IND / (DCOIL_IND + DELE_IND)) * PELE_IND
(207)
العربية السعودية

PE_TRACOM = (DGAS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS)) * PGAS_TRA + (DDIS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS))
* PDIS_TRA + (DKER_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS)) * PKER_TRA + (DELE_CPS / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS)) * PELE_CPS
PE_U = (DCOIL_IND / (DEN_TOT_IND)) * PCOIL_IND + (DDIS_IND / (DEN_TOT_IND)) * PDIS_IND + (DHFO_IND / (DEN_TOT_IND))

(208)

ECT_PGDPPTHS= LOG(PGDPOTHS)
-( 0.65*LOG(PGDPNOIL)
+ 0.04*LOG(PE_OTHS)
+ 1.42- 0.04*DP2007)
DLOG(PGDPOTHS)=
0.001 + 0.07*DLOG(ULCOTHS(-1))+
0.12*GAP_GVAOTHS(-1)
- 0.25*ECT_PGDPOTHS(-1)
- 0.03*D(DP2007)

(201)

ECT_PGDPPTHS= LOG(PGDPOTHS) -( 0.65*LOG(PGDPNOIL) + 0.04*LOG(PE_OTHS) + 1.42- 0.04*DP2007)
DLOG(PGDPTRACOM)= -0.01+ 0.45*DLOG(PGDPNOIL)+ 0.05*DLOG(PE_TRACOM )+ 0.08*DLOG(ULCTRACOM)- 0.18*ECT_PGDPTRACOM(-1) + 0.15*DP2000

(202)

ECT_PGDPTRACOM=
LOG(PGDPTRACOM)
-( 0.12*LOG(PGDPNOIL)
+ 0.24*LOG(PE_TRACOM)
+ 2.53)
DLOG(PGDPTRACOM)=
-0.01+ 0.45*DLOG(PGDPNOIL)+
0.05*DLOG(PE_TRACOM
)+ 0.08*DLOG(ULCTRACOM)0.18*ECT_PGDPTRACOM(-1) + 0.15*DP2000

(202)

ECT_PGDPU=LOG(PGDPU)-(
0.32*LOG(PGDPNOIL)
+ 0.14*LOG(PE_U)
+ 0.09*LOG(ULCU)0.11*GAP_GVAU+ 2.04- 0.04*DP2008)
DLOG(PGDPU)= 0.02+ 0.29*DLOG(PGDPNOIL)+
0.14*DLOG(PE_U
)+ 0.03*DLOG(ULCU)+
0.98*ECT_PGDPU(-1) - 0.05*D(DP2008)

(203)

المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
ECT_PGDPTRACOM= LOG(PGDPTRACOM) -( 0.12*LOG(PGDPNOIL) + 0.24*LOG(PE_TRACOM) + 2.53)
DLOG(PGDPU)= 0.02+ 0.29*DLOG(PGDPNOIL)+ 0.14*DLOG(PE_U )+ 0.03*DLOG(ULCU)+ 0.11*GAP_GVAU- 0.98*ECT_PGDPU(-1) - 0.05*D(DP2008)
(203)
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
:متطابقات أسعار الطاقة

ECT_PGDPU=LOG(PGDPU)-( 0.32*LOG(PGDPNOIL) + 0.14*LOG(PE_U) + 0.09*LOG(ULCU) + 2.04- 0.04*DP2008)

Identities for energy prices

PE_CON = (DGAS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND)) * PGAS_TRA + (DDIS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND))
Identities
energy prices
* PDIS_TRAfor
+ (DKER_TRA
/ (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND)) * PKER_TRA + (DELE_CPS / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND))
* PELE_CPS + (DELE_IND / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND)) * PELE_IND
PE_CON = (DGAS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND)) * PGAS_TRA + (DDIS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS + DELE_IND))
* PDIS_TRA
+ (DKER_TRA
/ (DEN_TOT_TRA
+ DELE_CPS
+ DELE_IND))
* PKER_TRA
+ (DELE_CPS
/ (DEN_TOT_TRA
+ DELE_IND))
PE_GOV
= (DELE_CPS
/ (DELE_CPS
+ DGAS_TRA
+ DDIS_TRA))
* PELE_CPS
+ (DGAS_TRA
/ (DELE_CPS
+ DGAS_TRA+ +DELE_CPS
DDIS_TRA))
PELE_CPS ++(DELE_IND
+ DELE_CPS
+ DELE_IND))
* PELE_IND
** PGAS_TRA
(DDIS_TRA / /(DEN_TOT_TRA
(DELE_CPS + DGAS_TRA
+ DDIS_TRA))
* PDIS_TRA

(204)
(204)
(205)

PE_GOV = (DELE_CPS
/ (DELE_CPS
+ DGAS_TRA
+ DDIS_TRA))
* PELE_CPS
+ (DGAS_TRA
/ (DELE_CPS
+ DGAS_TRA+ +DGAS_TRA
DDIS_TRA))+ DDIS_TRA))
PE_MANNO
= (DCOIL_IND
/ (DEN_TOT_IND
+ DGAS_TRA
+ DDIS_TRA))
* PCOIL_IND
+ (DDIS_IND
/ (DEN_TOT_IND
PGAS_TRA+ +(DHFO_IND
(DDIS_TRA / /(DEN_TOT_IND
(DELE_CPS + DGAS_TRA
+ DDIS_TRA))
* PDIS_TRA
** PDIS_IND
+ DGAS_TRA
+ DDIS_TRA))
* PHFO_IND + (DOTH_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA))
* POTH_IND + (DNGA_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PNGA_IND + (DELE_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA))
= (DGAS_TRA
(DCOIL_IND // (DEN_TOT_IND
(DEN_TOT_IND ++ DGAS_TRA
DGAS_TRA ++ DDIS_TRA))
DDIS_TRA)) ** PGAS_TRA
PCOIL_IND ++(DDIS_TRA
(DDIS_IND // (DEN_TOT_IND
(DEN_TOT_IND +
+ DGAS_TRA
DGAS_TRA +
+ DDIS_TRA))
DDIS_TRA)) * PDIS_TRA
*PE_MANNO
PELE_IND +
* PDIS_IND + (DHFO_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PHFO_IND + (DOTH_IND / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA))
*
POTH_IND
+
(DNGA_IND
/
(DEN_TOT_IND
+
DGAS_TRA
+
DDIS_TRA))
*
PNGA_IND
+
(DELE_IND
/
(DEN_TOT_IND
+
DGAS_TRA
+
DDIS_TRA))
PE_OILREF = (DCOIL_IND / (DCOIL_IND + DELE_IND)) * PCOIL_IND + (DELE_IND / (DCOIL_IND + DELE_IND)) * PELE_IND
* PELE_IND + (DGAS_TRA / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PGAS_TRA + (DDIS_TRA / (DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA)) * PDIS_TRA

(206)

PE_TRACOM = (DGAS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS)) * PGAS_TRA + (DDIS_TRA / (DEN_TOT_TRA + DELE_CPS))
+ DELE_IND))
* PCOIL_IND
+ (DELE_IND
/ (DCOIL_IND
+ DELE_IND))
* PELE_IND
*PE_OILREF
PDIS_TRA =+(DCOIL_IND
(DKER_TRA // (DCOIL_IND
(DEN_TOT_TRA
+ DELE_CPS))
* PKER_TRA
+ (DELE_CPS
/ (DEN_TOT_TRA
+ DELE_CPS))
* PELE_CPS

(207)
(208)

PE_TRACOM
= (DGAS_TRA
/ (DEN_TOT_TRA
+ DELE_CPS))
* PGAS_TRA
+ (DDIS_TRA
/ (DEN_TOT_TRA
+ DELE_CPS))
PE_U
= (DCOIL_IND
/ (DEN_TOT_IND))
* PCOIL_IND
+ (DDIS_IND
/ (DEN_TOT_IND))
* PDIS_IND
+ (DHFO_IND
/ (DEN_TOT_IND))
PDIS_TRA ++ (DKER_TRA
(DEN_TOT_TRA +*DELE_CPS))
PKER_TRA +/ (DEN_TOT_IND))
(DELE_CPS / (DEN_TOT_TRA
PELE_CPS
** PHFO_IND
(DOTH_IND // (DEN_TOT_IND))
POTH_IND +* (DNGA_IND
* PNGA_IND ++DELE_CPS))
(DELE_IND */ (DEN_TOT_IND))
* PELE_IN

(208)
(209)

PE_U = (DCOIL_IND / (DEN_TOT_IND)) * PCOIL_IND + (DDIS_IND / (DEN_TOT_IND)) * PDIS_IND + (DHFO_IND / (DEN_TOT_IND))
* PHFO_IND + (DOTH_IND / (DEN_TOT_IND)) * POTH_IND + (DNGA_IND / (DEN_TOT_IND)) * PNGA_IND + (DELE_IND / (DEN_TOT_IND)) * PELE_IN

(209)

(207)
(206)

مجموعة العمل واألجور

7.6. Labor and wages block
Equations
forand
sectoral
employment
7.6.
Labor
wages
block

(205)

معادالت التوظيف في القطاعات
(210)

DLOG(ETAGR)=0.04-0.57*ECT_ETAGR(-1) +1.98*DLOG(GVAAGR)-0.78*DLOG(WAGR/PGDPAGR*100)- 0.17*DLOG(ETAGR(-1)

Equations for sectoral employment

ECT_ETAGR=
LOG(ETAGR)-(0.93*LOG(GVAAGR)
- 0.78*LOG(WAGR/PGDPAGR*100) + 0.91+ 0.03*@TREND)
DLOG(ETAGR)=0.04-0.57*ECT_ETAGR(-1)
+1.98*DLOG(GVAAGR)-0.78*DLOG(WAGR/PGDPAGR*100)0.17*DLOG(ETAGR(-1)

(210)

ECT_ETAGR= LOG(ETAGR)-(0.93*LOG(GVAAGR) - 0.78*LOG(WAGR/PGDPAGR*100) + 0.91+ 0.03*@TREND)
DLOG(ETCON)=-0.02-0.26*ECT_ETCON(-1) -0.69*DLOG(WCON/PGDPCON*100)-0.15*D(DP2008)-0.14*D(DP2009)-0.27*DP2003-0.23*DLOG(ETCON(-2))

(211)

ECT_CON=LOG(ETCON) –(1.06*LOG(GVACON)+0.55*LOG(WCON/PGDPCON*100)-0.59)

DLOG(ETDIS)=0.03-0.96*ECT_ETDIS(-1) + 0.19*DLOG(GVADIS)+ 0.23*DLOG(GVADIS(-2))- 0.53*DLOG(WDIS/PGDPDIS*100)
- 0.13*DLOG(WDIS(-1)/PGDPDIS(-1) *100)+ 0.43*DLOG(ETDIS(-2))- 0.09*DP2013

(212)

ECT_ETDIS= LOG(ETDIS)-(0.26*LOG(GVADIS)-0.38*LOG(WDIS/PGDPDIS*100)+7.87)

DLOG(ETFIBU)= 0.002 - 0.48*ECT_ETFIBU(-1) - 0.39*DLOG(WFIBU/PGDPFIBU*100)- 0.16*DP2013

(213)

ECT_ETFIBU= LOG(ETFIBU) - (0.65*LOG(GVAFIBU) -0.52*LOG(WFIBU/PGDPFIBU*100) + 3.5)

DLOG(ETGOV)= 0.007 - 0.20*ECT_ETGOV(-1) + 0.68*DLOG(GVAGOV)+ 0.07*DP2013 + 0.06*DP2008

(214)

ECT_ETGOV=LOG(ETGOV_SAMA)-(1.28*LOG(GVAGOV)- 0.25*LOG(GWSA_Z/PGDPGOV*100)- 6.09)

DLOG(ETMANO)=0.02 - 0.13*ECT_ETMANNO(-1) - 0.21*DLOG(WMAN*100/PGDPMAN)+0.12*DLOG(WMAN(-1)*100/PGDPMAN(-1) )
+ 0.11*DLOG(ETMANNO(-1)) - 0.39*DP1983 - 1.03*DP1984- 0.35*DB1011 + 0.18*DP2001

(215)

ECT_ETMANNO= LOG(ETMANNO) -(0.27*LOG(GVAMANNO) - 1.52*LOG(WMAN*100/PGDPMAN) + 16.97)

DLOG(ETOTHS)= 0.001 - 1.44*ECT_(ETOTHS_FFF(-1) )+ 0.76*DLOG(GVANOIL)- 0.45*DLOG(W_CEIC/PGDPOTHS*100)- 0.07*D(DP2009)+ 0.07*D(DP2014)

(216)

ECT_ETOTHS= LOG(ETOTHS)-(1.11*LOG(GVAOTHS)-0.60*LOG(W_CEIC/PGDPOTHS*100)+1.46-0.09*DP2009+0.10*DP2014)
DLOG(ETMINOTH) = 0.03 - 0.13*ECT_ETMINOTH(-1) - 0.19*DLOG(WMIN*100/PGDPMINOTH) - 0.18*DB0910 + 0.17*DB1415 + 0.12*DP2002

(217)

ECT_ETMINOTH: LOG(ETMINOTH)-(0.23*LOG(GVAMINOTH)-1.61*LOG (WMIN/PGDPMINOTH*100)+21.9)

DLOG(ETTRACOM)= 0.05 - 0.09*ECT_ETTRACOM(-1) - 0.09*DLOG(WTRACOM/PGDPTRACOM*100)-0.14*DP2012 + 0.11*DP2007 - 0.08*DB1314

(218)

ECT_TRACOM= LOG(ETTRACOM) -(0.65*LOG(GVATRACOM) - 0.85*LOG(WTRACOM/PGDPTRACOM*100) + 7.53)

DLOG(ETU)= -0.35*ECT_ETU(-1) - 0.19*DLOG(WU/PGDPU*100)+ 0.55*DLOG(GVAU)+ 0.20*DB1415 - 0.21*DB1213 + 0.14*DP2009

(219)

ECT_ETU= LOG(ETU) -(0.42*LOG(GVAU) - 0.49*LOG(WU/PGDPU*100) + 5.68)
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العربية السعودية

المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
:متطابقات سوق العمل

Identities for labor market
Identities for labor market

ET = ETNOIL + ETOIL + DIS_ET
ET = ETNOIL + ETOIL + DIS_ET
ETP = ETPS + ETPNS
ETP = ETPS + ETPNS
ETNOIL = ETGOV + ETAGR + ETU + ETCON + ETMANNO + ETMINOTH + ETDIS + ETTRACOM + ETFIBU + ETOTHS + DIS_ETNOIL
ETNOIL = ETGOV + ETAGR + ETU + ETCON + ETMANNO + ETMINOTH + ETDIS + ETTRACOM + ETFIBU + ETOTHS + DIS_ETNOIL
ETOIL = ETMANO + ETOILMIN
ETOIL = ETMANO + ETOILMIN
ETSER = ETDIS + ETTRACOM + ETFIBU + ETOTHS + ETGOV
ETSER = ETDIS + ETTRACOM + ETFIBU + ETOTHS + ETGOV
LF = PART / 100.00 * (POPS + POPNS – POP014) + DIS_LF
LF = PART / 100.00 * (POPS + POPNS – POP014) + DIS_LF
U = LF - ET
U = LF - ET
UR = U / LF * 100
UR = U / LF * 100
UR_C = UR - UR_N
UR_C = UR - UR_N

Identities for unit labor cost by economic activity
Identities for unit labor cost by economic activity

(220)
(220)
(221)
(221)
(222)
(222)
(223)
(223)
(224)
(224)
(225)
(225)
(226)
(226)
(227)
(227)
(228)
(228)

:متطابقات تكلفة الوحدة من العمالة حسب النشاط االقتصادي

ULCCON = W * ETCON / GVACON
ULCCON = W * ETCON / GVACON
ULCDIS = W * ETDIS / GVADIS
ULCDIS = W * ETDIS / GVADIS
ULCFIBUOTH = W * ETFIBU / GVAFIBUOTH
ULCFIBUOTH = W * ETFIBU / GVAFIBUOTH
ULCGOV = W * ETGOV / GVAGOV
ULCGOV = W * ETGOV / GVAGOV
ULCMANNO = W * ETMANNO / GVAMANNO
ULCMANNO = W * ETMANNO / GVAMANNO
ULCNOIL = W * ETNOIL / GVANOIL
ULCNOIL = W * ETNOIL / GVANOIL
ULCOIL = W * ETOIL / GVAOIL
ULCOIL = W * ETOIL / GVAOIL
ULCOILREF = W * ETOIL / GVAOILREF
ULCOILREF = W * ETOIL / GVAOILREF
ULCOTHS = W * ETOTHS / GVAOTHS
ULCOTHS = W * ETOTHS / GVAOTHS
ULCSER = W * ETSER / GVASER
ULCSER = W * ETSER / GVASER
ULCTRACOM = W * ETTRACOM / GVATRACOM
ULCTRACOM = W * ETTRACOM / GVATRACOM
ULCU = W * ETU / GVAU
ULCU = W * ETU / GVAU

(229)
(229)
(230)
(230)
(231)
(231)
(232)
(232)
(233)
(233)
(234)
(234)
(235)
(235)
(236)
(236)
(237)
(237)
(238)
(238)
(239)
(239)
(240)
(240)

مجموعة الطاقة

7.7. Energy block
7.7. Energy block
Energy demand equations
Industry

معادالت الطلب على الطاقة
القطاع الصناعي

DLOG(DCOIL_IND) = -0.08 + 0.39*DLOG(DCOIL_IND(-1)) + 2.06*DLOG(GVAIND(-1)) - 1.59*DLOG(PCOIL_IND/PGDPIND*100)
- 1.16*ECT_DCOIL_IND(-1) + 1.15*DP2009 - 0.50*DP2006

(241)

ECT_DCOIL_IND=LOG(DCOIL_IND) -(0.81*LOG(GVAIND) -0.77*LOG(PCOIL_IND/PGDPIND*100)

DLOG(DDIS_IND) = 0.04- 0.12*DLOG(PDIS_IND/PGDPMANNO*100) - 1.05*ECT_DDIS_IND(-1) - 0.11*DP2016

(242)

ECT_DDIS_IND =LOG(DDIS_IND) -(-0.13*LOG(PDIS_IND/PGDPMANNO*100) + 0.18*LOG(GVAMANNO) - 1.84+ 0.04*@TREND)

DLOG(DELE_IND) = -0.15 - 0.11*DLOG(PELE_IND/PGDPMANNO*100) - 0.95*ECT_DELE_IND(-1) + 7.41*DLOG(POP1564) - 0.30*DSH050607 + 0.61*DP1990 - 0.17*DP2004

(243)

ECT_DELE_IND =LOG(DELE_IND) -( 0.47*LOG(GVAMANNO) - 0.32*LOG(PELE_IND*100/PGDPMANNO) + 1.25*LOG(POP1564) - 14.36+ 0.58*DSH9005 + 0.39*DP2006))

DLOG(DHFO_IND) = 0.06 - 0.37 *ECT_DHFO_IND(-1) - 0.29*DP1997 - 0.21*D(DP2009) + 0.14*D(DP2003)

(244)

ECT_DHFO_IND =LOG(DHFO_IND) -( 0.50*LOG(GVAMANNO) - 0.30*LOG(PHFO_IND/PGDPMANNO*100) - 2.47+ 0.35*DP2003- 0.29*DP2009)

DLOG(DNGA_IND) = 0.12 + 0.36*DLOG(DNGA_IND(-2)) - 0.36*DLOG(PNGA_IND/PGDPMANNO*100) - 0.41*ECT_DNGA_IND(-1) - 0.36*DP2015 - 0.18*D(DP2001)

(245)

ECT_DNGA_IND=LOG(DNGA_IND) -(0.76*LOG(GVAMANNO) - 0.29*LOG(PNGA_IND/PGDPMANNO*100) - 4.95)

اقتصاد كلي للمملكة
 نموذج:)KGEMM( نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
+ 0.83*DLOG(NGL) - 0.97*ECT_DOTH_IND(-1)
+ 0.16*DP1993
(246)
39
DLOG(DOTH_IND) = -0.01 + 0.09*DLOG(DOTH_IND(-2)) + 0.23*DLOG(GVAMANNO(-1)) - 0.16*DLOG(POTH_IND/PGDPMANNO*100)

ECT_DOTH_IND =LOG(DOTH_IND) - (0.14*LOG(GVAMANNO) -0.11*LOG(POTH_IND/PGDPMANNO*100) + 0.98*LOG(NGL)-8.66)

Transport

العربية السعودية

ECT_DELE_IND =LOG(DELE_IND) -( 0.47*LOG(GVAMANNO) - 0.32*LOG(PELE_IND*100/PGDPMANNO) + 1.25*LOG(POP1564) - 14.36+ 0.58*DSH9005 + 0.39*DP2006))
ECT_DELE_IND =LOG(DELE_IND) -( 0.47*LOG(GVAMANNO) - 0.32*LOG(PELE_IND*100/PGDPMANNO) + 1.25*LOG(POP1564) - 14.36+ 0.58*DSH9005 + 0.39*DP2006))
DLOG(DHFO_IND) = 0.06 - 0.37 *ECT_DHFO_IND(-1) - 0.29*DP1997 - 0.21*D(DP2009) + 0.14*D(DP2003)
DLOG(DHFO_IND) = 0.06 - 0.37 *ECT_DHFO_IND(-1) - 0.29*DP1997 - 0.21*D(DP2009) + 0.14*D(DP2003)

(244)
(244)

ECT_DHFO_IND =LOG(DHFO_IND) -( 0.50*LOG(GVAMANNO) - 0.30*LOG(PHFO_IND/PGDPMANNO*100) - 2.47+ 0.35*DP2003- 0.29*DP2009)
ECT_DHFO_IND =LOG(DHFO_IND) -( 0.50*LOG(GVAMANNO) - 0.30*LOG(PHFO_IND/PGDPMANNO*100) - 2.47+ 0.35*DP2003- 0.29*DP2009)

المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
DLOG(DNGA_IND) = 0.12 + 0.36*DLOG(DNGA_IND(-2)) - 0.36*DLOG(PNGA_IND/PGDPMANNO*100) - 0.41*ECT_DNGA_IND(-1) - 0.36*DP2015 - 0.18*D(DP2001)
(245)
)KGEMM(
العالمية
للطاقة
المخصص
DLOG(DNGA_IND) = 0.12 + 0.36*DLOG(DNGA_IND(-2)) - 0.36*DLOG(PNGA_IND/PGDPMANNO*100)
- 0.41*ECT_DNGA_IND(-1)
- 0.36*DP2015
- 0.18*D(DP2001)
(245)

ECT_DNGA_IND=LOG(DNGA_IND) -(0.76*LOG(GVAMANNO) - 0.29*LOG(PNGA_IND/PGDPMANNO*100) - 4.95)
ECT_DNGA_IND=LOG(DNGA_IND) -(0.76*LOG(GVAMANNO) - 0.29*LOG(PNGA_IND/PGDPMANNO*100) - 4.95)

DLOG(DOTH_IND) = -0.01 + 0.09*DLOG(DOTH_IND(-2)) + 0.23*DLOG(GVAMANNO(-1)) - 0.16*DLOG(POTH_IND/PGDPMANNO*100)
DLOG(DOTH_IND)
-0.01 + 0.09*DLOG(DOTH_IND(-2))
+ 0.23*DLOG(GVAMANNO(-1)) - 0.16*DLOG(POTH_IND/PGDPMANNO*100)
+ 0.83*DLOG(NGL) =- 0.97*ECT_DOTH_IND(-1)
+ 0.16*DP1993
+ 0.83*DLOG(NGL) - 0.97*ECT_DOTH_IND(-1) + 0.16*DP1993

(246)
(246)

ECT_DOTH_IND =LOG(DOTH_IND) - (0.14*LOG(GVAMANNO) -0.11*LOG(POTH_IND/PGDPMANNO*100) + 0.98*LOG(NGL)-8.66)
ECT_DOTH_IND =LOG(DOTH_IND) - (0.14*LOG(GVAMANNO) -0.11*LOG(POTH_IND/PGDPMANNO*100) + 0.98*LOG(NGL)-8.66)

قطاع النقل

Transport
Transport

DLOG(DDIS_TRA) = 0.01 - 0.25*DLOG(DDIS_TRA(-2)) + 0.73*DLOG(GVANOIL) - 0.09*DLOG(PDIS_TRA(-1)/PGDPNOIL(-1)*100) - 0.30*ECT_DDIS_TRA(-1) - 0.24*DP1995
DLOG(DDIS_TRA) = 0.01 - 0.25*DLOG(DDIS_TRA(-2)) + 0.73*DLOG(GVANOIL) - 0.09*DLOG(PDIS_TRA(-1)/PGDPNOIL(-1)*100) - 0.30*ECT_DDIS_TRA(-1) - 0.24*DP1995

(247)
(247)

ECT_DDIS_TRA =LOG(DDIS_TRA) - (0.70*LOG(GVANOIL) -0.15*LOG(PDIS_TRA/PGDPNOIL*100) -6.07)
ECT_DDIS_TRA =LOG(DDIS_TRA) - (0.70*LOG(GVANOIL) -0.15*LOG(PDIS_TRA/PGDPNOIL*100) -6.07)
DLOG(DGAS_TRA) = 0.03 - 0.09*DLOG(PGAS_TRA/CPI*100) - 0.57*ECT_DGAS_TRA(-1) - 0.14*DP1989
ECT_DGAS_TRA=LOG(DGAS_TRA)
- (0.34*LOG(GVANOIL) --0.15*LOG(PGAS_TRA/CPI*100)
+ 1.10*LOG(POP(-1)) -12.09)
DLOG(DGAS_TRA)
= 0.03 - 0.09*DLOG(PGAS_TRA/CPI*100)
0.57*ECT_DGAS_TRA(-1) - 0.14*DP1989

(248)
(248)

ECT_DGAS_TRA=LOG(DGAS_TRA) - (0.34*LOG(GVANOIL) -0.15*LOG(PGAS_TRA/CPI*100) + 1.10*LOG(POP(-1)) -12.09)
DLOG(DKER_TRA) = -0.03 - 0.12*DLOG(PKER_TRA(-1)/PGDPNOIL(-1)*100) - 0.24*ECT_DKER_TRA(-1) + 0.12*DP2015 + 0.08*DP2000

(249)

ECT_DKER_TRA
=LOG(DKER_TRA)--((0.34*LOG(GVANOIL)
0.30*LOG(GVANOIL) --0.15*LOG(PGAS_TRA/CPI*100)
0.10*LOG(PKER_TRA/PGDPNOIL*100)
- 3.71)
ECT_DGAS_TRA=LOG(DGAS_TRA)
+ 1.10*LOG(POP(-1))
-12.09)
DLOG(DKER_TRA) = -0.03 - 0.12*DLOG(PKER_TRA(-1)/PGDPNOIL(-1)*100)
- 0.24*ECT_DKER_TRA(-1)
+ 0.12*DP2015
+ 0.08*DP2000
ECT_DGAS_TRA=LOG(DGAS_TRA) - (0.34*LOG(GVANOIL) -0.15*LOG(PGAS_TRA/CPI*100) + 1.10*LOG(POP(-1)) -12.09)

(249)

ECT_DKER_TRA =LOG(DKER_TRA) -( 0.30*LOG(GVANOIL) - 0.10*LOG(PKER_TRA/PGDPNOIL*100) - 3.71)
DLOG(DKER_TRA) = -0.03 - 0.12*DLOG(PKER_TRA(-1)/PGDPNOIL(-1)*100) - 0.24*ECT_DKER_TRA(-1) + 0.12*DP2015 + 0.08*DP2000
Residential
DLOG(DKER_TRA)
= -0.03 - 0.12*DLOG(PKER_TRA(-1)/PGDPNOIL(-1)*100) - 0.24*ECT_DKER_TRA(-1) + 0.12*DP2015 + 0.08*DP2000
ECT_DKER_TRA =LOG(DKER_TRA) -( 0.30*LOG(GVANOIL) - 0.10*LOG(PKER_TRA/PGDPNOIL*100) - 3.71)
DLOG(DELE_RES/POP)
= 0.004 - 0.09*ECT_DELE_RES(-1)
- 0.13*DLOG(PELE_RES_INV*100/CPI)
- 0.19*DLOG(PELE_RES_INV(-1)*100/CPI(-1))
ECT_DKER_TRA
=LOG(DKER_TRA)
-( 0.30*LOG(GVANOIL)
- 0.10*LOG(PKER_TRA/PGDPNOIL*100)
- 3.71)
Residential
+ 0.33*DLOG(GVANOIL(-2)/POP(-2)) + 0.57*DLOG(DELE_RES(-2)/POP(-2)) + 0.09*DSH9900 + 0.06*DP2006

(249)
(249)

القطاع السكني
(250)

DLOG(DELE_RES/POP) = 0.004 - 0.09*ECT_DELE_RES(-1) - 0.13*DLOG(PELE_RES_INV*100/CPI) - 0.19*DLOG(PELE_RES_INV(-1)*100/CPI(-1))
ECT_DELE_RES =LOG(DELE_RES/POP) -(-0.35*LOG(PELE_RES_INV*100/CPI) + 1.01*LOG(GVANOIL/POP) - 9.51+ 0.27*DSH0002)
Residential
+ 0.33*DLOG(GVANOIL(-2)/POP(-2)) + 0.57*DLOG(DELE_RES(-2)/POP(-2)) + 0.09*DSH9900 + 0.06*DP2006
Residential
DLOG(DELE_RES/POP)
= 0.004 - 0.09*ECT_DELE_RES(-1)
- 0.13*DLOG(PELE_RES_INV*100/CPI)
- 0.19*DLOG(PELE_RES_INV(-1)*100/CPI(-1))
ECT_DELE_RES =LOG(DELE_RES/POP)
-(-0.35*LOG(PELE_RES_INV*100/CPI)
+ 1.01*LOG(GVANOIL/POP)
- 9.51+ 0.27*DSH0002)
DLOG(DKER_RES)
= 0.04
- 0.13*DLOG(PKER_RES/CPI*100)
- 0.58*ECT_DKER_RES(-1)
- 0.15*DP1998
+
0.33*DLOG(GVANOIL(-2)/POP(-2))
+ 0.57*DLOG(DELE_RES(-2)/POP(-2))
+ 0.09*DSH9900
+ 0.06*DP2006
DLOG(DELE_RES/POP)
= 0.004
- 0.09*ECT_DELE_RES(-1)
- 0.13*DLOG(PELE_RES_INV*100/CPI)
- 0.19*DLOG(PELE_RES_INV(-1)*100/CPI(-1))
+ 0.33*DLOG(GVANOIL(-2)/POP(-2)) + 0.57*DLOG(DELE_RES(-2)/POP(-2)) + 0.09*DSH9900 + 0.06*DP2006
ECT_DKER_RES =LOG(DELE_RES/POP)
=LOG(DKER_RES) -(0.43*LOG(GVANOIL)
- 0.20*LOG(PKER_RES/CPI*100)
+ 0.39*LOG(POP)
- 9.75+
0.51*DSH9091)
ECT_DELE_RES
-(-0.35*LOG(PELE_RES_INV*100/CPI)
+ 1.01*LOG(GVANOIL/POP)
- 9.51+
0.27*DSH0002)
DLOG(DKER_RES) = 0.04 - 0.13*DLOG(PKER_RES/CPI*100)
- 0.58*ECT_DKER_RES(-1)
- 0.15*DP1998
ECT_DELE_RES =LOG(DELE_RES/POP) -(-0.35*LOG(PELE_RES_INV*100/CPI) + 1.01*LOG(GVANOIL/POP) - 9.51+ 0.27*DSH0002)

(250)
(251)
(250)
(250)
(251)

ECT_DKER_RES =LOG(DKER_RES) -(0.43*LOG(GVANOIL) - 0.20*LOG(PKER_RES/CPI*100) + 0.39*LOG(POP) - 9.75+ 0.51*DSH9091)
DLOG(DLPG_RES) == 0.04
- 0.09*DLOG(PLPG_RES/CPI*100)
DLOG(DKER_RES)
0.04 -- 0.20*ECT_DLPG_RES(-1)
0.13*DLOG(PKER_RES/CPI*100)
- 0.58*ECT_DKER_RES(-1)+- 0.16*DP2011
0.15*DP1998 - 0.13*DSH121314
DLOG(DKER_RES) = 0.04 - 0.13*DLOG(PKER_RES/CPI*100) - 0.58*ECT_DKER_RES(-1) - 0.15*DP1998
ECT_DLPG_RES =LOG(DLPG_RES)
--(0.43*LOG(GVANOIL)
0.27*LOG(GVANOIL) +- 0.17*LOG(PLPG_RES/CPI*100)
++ 2.53)
ECT_DKER_RES
=LOG(DKER_RES)
0.20*LOG(PKER_RES/CPI*100)
0.39*LOG(POP)
- 9.75+ 0.51*DSH9091)
DLOG(DLPG_RES)
= 0.04 - 0.20*ECT_DLPG_RES(-1)
- 0.09*DLOG(PLPG_RES/CPI*100)
+ 0.16*DP2011
- 0.13*DSH121314
ECT_DKER_RES =LOG(DKER_RES) -(0.43*LOG(GVANOIL) - 0.20*LOG(PKER_RES/CPI*100) + 0.39*LOG(POP) - 9.75+ 0.51*DSH9091)

(252)
(251)
(251)
(252)

ECT_DLPG_RES =LOG(DLPG_RES) - 0.27*LOG(GVANOIL) + 0.17*LOG(PLPG_RES/CPI*100) + 2.53)
Commercial and public
services
DLOG(DLPG_RES)
= 0.04
- 0.20*ECT_DLPG_RES(-1) - 0.09*DLOG(PLPG_RES/CPI*100) + 0.16*DP2011 - 0.13*DSH121314
DLOG(DLPG_RES) = 0.04 - 0.20*ECT_DLPG_RES(-1) - 0.09*DLOG(PLPG_RES/CPI*100) + 0.16*DP2011 - 0.13*DSH121314
DLOG(DELE_COMM)
= 0.09 - 0.20*DLOG(PELE_COMM(-2)/PGDPTRACOM(-2)*100)
- 0.72*ECT_DELE_COMM(-1)
+ 0.12*DP2012 + 0.10*DP2003
ECT_DLPG_RES
=LOG(DLPG_RES)
- 0.27*LOG(GVANOIL) + 0.17*LOG(PLPG_RES/CPI*100)
+ 2.53)
Commercial and public
services
ECT_DLPG_RES =LOG(DLPG_RES) - 0.27*LOG(GVANOIL) + 0.17*LOG(PLPG_RES/CPI*100) + 2.53)
ECT_DELE_COMM =(LOG(DELE_COMM) -(0.25*LOG(GVATRACOM) - 0.18*LOG(PELE_COMM/PGDPTRACOM*100) - 5.45+ 0.08*@TREND)
DLOG(DELE_COMM) = 0.09 - 0.20*DLOG(PELE_COMM(-2)/PGDPTRACOM(-2)*100) - 0.72*ECT_DELE_COMM(-1) + 0.12*DP2012 + 0.10*DP2003
Commercial and public services
Commercial
and public
services
ECT_DELE_COMM
=(LOG(DELE_COMM)
-(0.25*LOG(GVATRACOM) - 0.18*LOG(PELE_COMM/PGDPTRACOM*100) - 5.45+ 0.08*@TREND)
DLOG(DELE_GOV)
= -2.68
- 0.06*DLOG(PELE_GOV(-1)/PGDPNOIL(-1)*100)
- 0.33*ECT_DELE_GOV(-1)
- 0.09*DP2012 - 0.08*DP2005
DLOG(DELE_COMM)
= 0.09+ -1.03*DLOG(DELE_GOV(-2))
0.20*DLOG(PELE_COMM(-2)/PGDPTRACOM(-2)*100)
- 0.72*ECT_DELE_COMM(-1)
+ 0.12*DP2012 + 0.10*DP2003

(252)
(252)
(253)

قطاع الخدمات العامة والتجارية
(253)

DLOG(DELE_COMM) = 0.09 - 0.20*DLOG(PELE_COMM(-2)/PGDPTRACOM(-2)*100) - 0.72*ECT_DELE_COMM(-1) + 0.12*DP2012 + 0.10*DP2003
ECT_DELE_GOV
=LOG(DELE_GOV)
- (0.61*LOG(GVANOIL)-0.07*LOG(PELE_GOV/PGDPNOIL*100)
+ 0.02*@TREND)- 5.45+ 0.08*@TREND)
ECT_DELE_COMM
=(LOG(DELE_COMM)
-(0.25*LOG(GVATRACOM)
- 0.18*LOG(PELE_COMM/PGDPTRACOM*100)
DLOG(DELE_GOV)
= -2.68 + 1.03*DLOG(DELE_GOV(-2))
- 0.06*DLOG(PELE_GOV(-1)/PGDPNOIL(-1)*100)
- 0.33*ECT_DELE_GOV(-1) - 0.09*DP2012 - 0.08*DP2005
ECT_DELE_COMM =(LOG(DELE_COMM) -(0.25*LOG(GVATRACOM) - 0.18*LOG(PELE_COMM/PGDPTRACOM*100) - 5.45+ 0.08*@TREND)
ECT_DELE_GOV =LOG(DELE_GOV) - (0.61*LOG(GVANOIL)-0.07*LOG(PELE_GOV/PGDPNOIL*100) + 0.02*@TREND)
DLOG(DELE_GOV) = -2.68 + 1.03*DLOG(DELE_GOV(-2)) - 0.06*DLOG(PELE_GOV(-1)/PGDPNOIL(-1)*100) - 0.33*ECT_DELE_GOV(-1) - 0.09*DP2012 - 0.08*DP2005
Agriculture
and forestry
DLOG(DELE_GOV)
= -2.68 + 1.03*DLOG(DELE_GOV(-2)) - 0.06*DLOG(PELE_GOV(-1)/PGDPNOIL(-1)*100) - 0.33*ECT_DELE_GOV(-1) - 0.09*DP2012 - 0.08*DP2005
ECT_DELE_GOV =LOG(DELE_GOV) - (0.61*LOG(GVANOIL)-0.07*LOG(PELE_GOV/PGDPNOIL*100) + 0.02*@TREND)
ECT_DELE_GOV
=LOG(DELE_GOV) - (0.61*LOG(GVANOIL)-0.07*LOG(PELE_GOV/PGDPNOIL*100) + 0.02*@TREND)
Agriculture and forestry
DLOG(DELE_AGR) = 0.05 - 0.30*DLOG(ETAGR) - 0.23*DLOG(ETAGR(-1)) - 0.31*ECT_DELE_AGR(-1) - 0.11*D(DP2003) + 0.31*DB0910
ECT_DELE_AGR
=LOG(DELE_AGR) -( 0.80*LOG(GVAAGR) - 0.63*LOG(PELE_AGR/PGDPAGR*100) - 0.70*LOG(ETAGR) - 4.89+ 0.08*@TREND - 0.27*DP2003)
Agriculture and forestry
DLOG(DELE_AGR)
= 0.05 - 0.30*DLOG(ETAGR) - 0.23*DLOG(ETAGR(-1)) - 0.31*ECT_DELE_AGR(-1) - 0.11*D(DP2003) + 0.31*DB0910
Agriculture and forestry

(254)
(253)
(253)
(254)
(254)
(254)
(255)
(255)

قطاع الزراعة والحراجة

ECT_DELE_AGR =LOG(DELE_AGR) -( 0.80*LOG(GVAAGR) - 0.63*LOG(PELE_AGR/PGDPAGR*100) - 0.70*LOG(ETAGR) - 4.89+ 0.08*@TREND - 0.27*DP2003)
DLOG(DELE_AGR) = 0.05 - 0.30*DLOG(ETAGR) - 0.23*DLOG(ETAGR(-1)) - 0.31*ECT_DELE_AGR(-1) - 0.11*D(DP2003) + 0.31*DB0910
DLOG(DELE_AGR) = 0.05 - 0.30*DLOG(ETAGR) - 0.23*DLOG(ETAGR(-1)) - 0.31*ECT_DELE_AGR(-1) - 0.11*D(DP2003) + 0.31*DB0910
ECT_DELE_AGR =LOG(DELE_AGR) -( 0.80*LOG(GVAAGR) - 0.63*LOG(PELE_AGR/PGDPAGR*100) - 0.70*LOG(ETAGR) - 4.89+ 0.08*@TREND - 0.27*DP2003)
ECT_DELE_AGR =LOG(DELE_AGR) -( 0.80*LOG(GVAAGR) - 0.63*LOG(PELE_AGR/PGDPAGR*100) - 0.70*LOG(ETAGR) - 4.89+ 0.08*@TREND - 0.27*DP2003)

40

(255)
(255)

 نموذج اقتصاد كلي للمملكة:)KGEMM( نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية
العربية السعودية

المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
:متطابقات الطلب على الطاقة المندرجة تحت معادالت القيمة اإلجمالية المضافة حسب النشاط االقتصادي

Energy demand identities feeding into the GVA equations by economic activity
Energy demand identities feeding into the GVA equations by economic activity

DEN_GOV = DELE_GOV+DELE_COMM + DGAS_TRA + DDIS_TRA
DEN_GOV = DELE_GOV+DELE_COMM + DGAS_TRA + DDIS_TRA
DEN_DIS = DELE_GOV+DELE_COMM + DGAS_TRA + DDIS_TRA
DEN_DIS = DELE_GOV+DELE_COMM + DGAS_TRA + DDIS_TRA
DEN_MANNO = DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA
DEN_MANNO = DEN_TOT_IND + DGAS_TRA + DDIS_TRA
DEN_TOT_IND = DCOIL_IND + DDIS_IND + DHFO_IND + DOTH_IND + DNGA_IND + DELE_IND
DEN_TOT_IND = DCOIL_IND + DDIS_IND + DHFO_IND + DOTH_IND + DNGA_IND + DELE_IND
DEN_TRACOM = DEN_TOT_TRA + DEN_TOT_CPA
DEN_TRACOM = DEN_TOT_TRA + DEN_TOT_CPA
DEN_TOT_TRA = DGAS_TRA + DDIS_TRA + DKER_TRA
DEN_TOT_TRA = DGAS_TRA + DDIS_TRA + DKER_TRA
DEN_TOT_CPA = DELE_CPS + DELE_AGR
DEN_TOT_CPA = DELE_CPS + DELE_AGR
DEN_CON = DELE_IND + DEN_TOT_TRA
DEN_CON = DELE_IND + DEN_TOT_TRA
DEN_U = DEN_TOT_IND
DEN_U = DEN_TOT_IND
DEN_FIBUOTH = DELE_COMM+DELE_GOV + DGAS_TRA + DDIS_TRA
DEN_FIBUOTH = DELE_COMM+DELE_GOV + DGAS_TRA + DDIS_TRA
DEN_GVAOTHS = DGAS_TRA + DDIS_TRA + DELE_COMM+DELE_GOV
DEN_GVAOTHS = DGAS_TRA + DDIS_TRA + DELE_COMM+DELE_GOV
DEN_TOT_RES = DLPG_RES + DELE_RES
DEN_TOT_RES = DLPG_RES + DELE_RES
DEN_TOT = DEN_TOT_IND + DEN_TOT_RES + DEN_TOT_TRA + DEN_TOT_CPA
DEN_TOT = DEN_TOT_IND + DEN_TOT_RES + DEN_TOT_TRA + DEN_TOT_CPA

Consumption of energy products in million Saudi riyals (SAR)
Consumption of energy products in million Saudi riyals (SAR)
Industry
Industry
CCOIL_IND = DCOIL_IND * PCOIL_IND
CCOIL_IND = DCOIL_IND * PCOIL_IND
CDIS_IND = DDIS_IND * PDIS_IND
CDIS_IND = DDIS_IND * PDIS_IND
CHFO_IND = DHFO_IND * PHFO_IND
CHFO_IND = DHFO_IND * PHFO_IND
COTH_IND = DOTH_IND * POTH_IND
COTH_IND = DOTH_IND * POTH_IND
CNGA_IND = DNGA_IND * PNGA_IND
CNGA_IND = DNGA_IND * PNGA_IND

(256)
(256)
(257)
(257)
(258)
(258)
(259)
(259)
(260)
(260)
(261)
(261)
(262)
(262)
(263)
(263)
(264)
(264)
(265)
(265)
(266)
(266)
(267)
(267)
(268)
(268)

)استهالك منتجات الطاقة (مليون ريال سعودي
القطاع الصناعي
(269)
(269)
(270)
(270)
(271)
(271)
(272)
(272)
(273)
(273)

CELE_IND = DELE_IND * PELE_IND

(274)

CELE_IND
= DELE_IND
* PELE_IND
CEN_TOT_IND
= CCOIL_IND
+ CDIS_IND + CHFO_IND + COTH_IND + CNGA_IND + CELE_IND

(274)
(275)

CELE_IND
= DELE_IND
* PELE_IND
CEN_TOT_IND
= CCOIL_IND
+ CDIS_IND + CHFO_IND + COTH_IND + CNGA_IND + CELE_IND

(274)
(275)

Residential
CEN_TOT_IND = CCOIL_IND + CDIS_IND + CHFO_IND + COTH_IND + CNGA_IND + CELE_IND
Residential = DLPG_RES * PLPG_RES
CLPG_RES

(275)
القطاع السكني
(276)

Residential
CLPG_RES
= DELE_RES
DLPG_RES ** PELE_RES
PLPG_RES
CELE_RES =

(276)
(277)

CLPG_RES == DELE_RES
DLPG_RES ** PELE_RES
PLPG_RES
CELE_RES
CEN_TOT_RES = CLPG_RES
+ CKER_RES + CELE_RES

(276)
(277)
(278)

CELE_RES = DELE_RES
* PELE_RES
CEN_TOT_RES
= CLPG_RES
+ CKER_RES + CELE_RES

(277)
(278)

Transport
CEN_TOT_RES = CLPG_RES + CKER_RES + CELE_RES

(278)

Transport
CGAS_TRA = DGAS_TRA *PGAS_TRA

(279)

Transport
CGAS_TRA
DGAS_TRA
*PGAS_TRA
CDIS_TRA ==DDIS_TRA
*PDIS_TRA

قطاع النقل
(279)

CGAS_TRA
= DGAS_TRA
*PGAS_TRA
CDIS_TRA
*PDIS_TRA
CKER_TRA==DDIS_TRA
DKER_TRA
*PKER_TRA

(279)
(280)
(281)

(280)

CDIS_TRA
==DDIS_TRA
*PDIS_TRA
CKER_TRA
DKER_TRA
*PKER_TRA
CEN_TOT_TRA
= CGAS_TRA
+ CDIS_TRA + CKER_TRA

`

(280)
(281)
(282)

CKER_TRA
= DKER_TRA
*PKER_TRA
CEN_TOT_TRA
= CGAS_TRA
+ CDIS_TRA + CKER_TRA

`

(281)
(282)

Commercial and public services and agriculture and forestry
CEN_TOT_TRA = CGAS_TRA + CDIS_TRA + CKER_TRA

`

(282)

Commercial
public services
and agriculture and forestry
CELE_CPS =and
DELE_CPS
*PELE_CPS

(283)

Commercial
and public services
and agriculture and forestry
CELE_CPS
CELE_AGR==DELE_CPS
DELE_AGR*PELE_CPS
*PELE_AGR

(283)
(284)

CELE_CPS
==DELE_CPS
*PELE_CPS
CELE_AGR
DELE_AGR
*PELE_AGR
CEN_TOT_CPA
= CELE_CPS
+ CELE_AGR

(283)
(284)
(285)

CELE_AGR
= DELE_AGR
*PELE_AGR
CEN_TOT_CPA
= CELE_CPS
+ CELE_AGR

(284)
(285)

Entire economy
CEN_TOT_CPA = CELE_CPS + CELE_AGR

(285)
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Entire
economy
(286)
CEN_TOT
= CEN_TOT_IND + CEN_TOT_RES + CEN_TOT_TRA + CEN_TOT_CPA
Entire
economy
CEN_TOT
= CEN_TOT_IND
+ CEN_TOT_RES
OILUSE
= DEN_TOT
/(365*0.15)+
DIS_OILUSE + CEN_TOT_TRA + CEN_TOT_CPA

العربية السعودية
(286)

CEN_TOT
= CEN_TOT_IND
+ CEN_TOT_RES
OILUSE = DEN_TOT
/(365*0.15)+
DIS_OILUSE + CEN_TOT_TRA + CEN_TOT_CPA

(286)
(287)

(287)

CEN_TOT_RES
= CLPG_RES
+ CKER_RES + CELE_RES
CELE_RES
= DELE_RES
* PELE_RES

(278)
(277)

Transport
CEN_TOT_RES = CLPG_RES + CKER_RES + CELE_RES
Transport
CGAS_TRA = DGAS_TRA *PGAS_TRA

(278)
(279)

(279)
المعادالت السلوكية والمتطابقات لنموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
(280)
CDIS_TRA
*PDIS_TRA
(280)
CGAS_TRA
DGAS_TRA
*PGAS_TRA
(279)
)KGEMM( المخصص للطاقة العالمية
CKER_TRA==
=DDIS_TRA
DKER_TRA
*PKER_TRA
(281)
CGAS_TRA
DGAS_TRA
*PGAS_TRA
Transport
CDIS_TRA ==DDIS_TRA
*PDIS_TRA

CKER_TRA
DKER_TRA
*PKER_TRA
CDIS_TRA
==DDIS_TRA
*PDIS_TRA
CEN_TOT_TRA
= CGAS_TRA
+ CDIS_TRA + CKER_TRA
CEN_TOT_TRA
= CGAS_TRA
+ CDIS_TRA + CKER_TRA
CKER_TRA
= DKER_TRA
*PKER_TRA
Commercial and public services and agriculture and forestry
CEN_TOT_TRA = CGAS_TRA + CDIS_TRA + CKER_TRA
Commercial
public services
and agriculture and forestry
CELE_CPS =and
DELE_CPS
*PELE_CPS

`

(281)
(280)
(282)

(281)
قطاع الخدمات العامة والتجارية والزراعة والحراجة
`

(282)

`

(282)

(283)

CELE_CPS =and
*PELE_CPS
Commercial
public services
and agriculture and forestry
CELE_AGR
=DELE_CPS
DELE_AGR
*PELE_AGR

(283)
(284)

CELE_AGR==DELE_CPS
DELE_AGR
*PELE_AGR
CELE_CPS
*PELE_CPS
CEN_TOT_CPA
= CELE_CPS
+ CELE_AGR

(284)
(283)
(285)

+ CELE_AGR
CEN_TOT_CPA
= CELE_CPS
CELE_AGR
= DELE_AGR
*PELE_AGR

(285)
(284)

Entire economy
CEN_TOT_CPA = CELE_CPS + CELE_AGR
Entire economy
CEN_TOT
= CEN_TOT_IND + CEN_TOT_RES + CEN_TOT_TRA + CEN_TOT_CPA

(285)
االقتصاد بأسره
(286)

CEN_TOT
= CEN_TOT_IND
+ CEN_TOT_RES
Entire
economy
OILUSE
= DEN_TOT
/(365*0.15)+
DIS_OILUSE + CEN_TOT_TRA + CEN_TOT_CPA

(286)
(287)

OILUSE = DEN_TOT
/(365*0.15)+
DIS_OILUSE + CEN_TOT_TRA + CEN_TOT_CPA
CEN_TOT
= CEN_TOT_IND
+ CEN_TOT_RES

(287)
(286)

OILUSE
= DEN_TOT /(365*0.15)+
DIS_OILUSE
7.8. Population
and age cohorts
block

(287)

7.8.
Population
and age
cohorts
block
Identities
for population
and age
cohorts
7.8.
Population
and age
cohorts
block
Identities
for population
and age
cohorts
POPS = POPSM + POPSF
POPS = POPSM
+ POPSF
Identities
for population
and age cohorts

مجموعة السكان والفئات العمرية
(288)

متطابقات السكان والفئات العمرية
(288)

POPS = POPSM + POPSF

(288)

POPNS = POPNSM + POPNSF

(289)

POP014
POPM014++POPNSF
POPF014
POPNS == POPNSM

(290)
(289)

POP1519==POPM014
POPM1519
+ POPF1519
POP014
+ POPF014

(291)
(290)

POP2024 = POPM1519
POPM2024 + POPF1519
POPF2024
POP1519

(292)
(291)

POP2529 = POPM2024
POPM2529 + POPF2024
POPF2529
POP2024

(293)
(292)

POP3034 = POPM2529
POPM3034 + POPF2529
POPF3034
POP2529

(294)
(293)

POP3539 = POPM3034
POPM3539 + POPF3034
POPF3539
POP3034

(295)
(294)

POP4044 = POPM3539
POPM4044 + POPF3539
POPF4044
POP3539

(296)
(295)

POP4549 = POPM4044
POPM4549 + POPF4044
POPF4549
POP4044

(297)
(296)

POP5054 = POPM4549
POPM5054 + POPF4549
POPF5054
POP4549

(298)
(297)

POP5559 = POPM5054
POPM5559 + POPF5054
POPF5559
POP5054

(299)
(298)

POP6064 = POPM5559
POPM6064 + POPF5559
POPF6064
POP5559

(300)
(299)

POP65A == POPM65A
POP6064
POPM6064++POPF65A
POPF6064

(301)
(300)

POP = POP014
+ POP1519
+ POP2024 + POP2529 + POP3034 + POP3539 + POP4044 + POP4549 + POP5054 + POP5559 + POP6064 + POP65A
POP65A
= POPM65A
+ POPF65A

(302)
(301)

POPW
= POP1519
+ POP2024
+ POP2529
+ POP3034
+ POP3539
+ POP4044
+ POP4549
+ POP5054
+ POP5559
+ POP6064
POP
= POP014
+ POP1519
+ POP2024
+ POP2529
+ POP3034
+ POP3539
+ POP4044
+ POP4549
+ POP5054
+ POP5559
+ POP6064 + POP65A

(303)
(302)

POPW = POP1519 + POP2024 + POP2529 + POP3034 + POP3539 + POP4044 + POP4549 + POP5054 + POP5559 + POP6064

(303)

Identities for investments and capital stocks (this sub-section is the part of the Real block above)

:)متطابقات االستثمارات واألسهم الرأسمالية (هذا القسم الفرعي هو جزء من المجموعة الحقيقية أعاله
(304)

Identities
investments
IF = IFOILfor
+ IFNOILP
+ GI and capital stocks (this sub-section is the part of the Real block above)
IFNOILP
+ 0.5
* (FDI$IN * 3.750000 / WPMF$_WLD / 110.8620 * 100) + dis_IFNOIL
IF = IFOIL= +IFDOM
IFNOILP
+ GI

(305)
(304)

DLOG(IFDOM)
= -0.033
- 0.59*DLOG(WCR(-1))
- 0.22*D(LOG(IFDOM(-1)))
- 0.26*LOG(IFDOM(-2)) - 0.04*D(RCB)
IFNOILP = IFDOM
+ 0.5 +* 0.24*LOG(GVANOIL(-1))
(FDI$IN * 3.750000 / WPMF$_WLD
/ 110.8620 * 100)
+ dis_IFNOIL

(306)
(305)

GI = GI_Z / PGI =
* 100
DLOG(IFDOM)
-0.033 + 0.24*LOG(GVANOIL(-1)) - 0.59*DLOG(WCR(-1)) - 0.22*D(LOG(IFDOM(-1))) - 0.26*LOG(IFDOM(-2)) - 0.04*D(RCB)

(307)
(306)

KNOIL
= KNOIL(-1)
GI = GI_Z
/ PGI * 100* 0.95 + IFNOIL

(308)
(307)

KOIL
* 0.95
+ IFOIL
KNOIL= =KOIL(-1)
KNOIL(-1)
* 0.95
+ IFNOIL

(309)
(308)

KOILREF
= IF_REF
+ KOILREF(-1)
* 0.99
KOIL = KOIL(-1)
* 0.95
+ IFOIL

(310)
(309)

KOILREF = IF_REF + KOILREF(-1) * 0.99

(310)
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محاكاة نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
يتم طبق ًا لما أوردنا سابقاً ،تقييم نماذج االقتصاد
القياسي الكلي والتحقق منها باستخدام محاكاة األداء
داخل العينة وخارجها وتحليل السياسات ،وغيرها من
طرق التحقق األخرى .ونقوم في هذا القسم باستخدام
نموذج كابسارك القياسي العالمي لالقتصاد الكلي
للطاقة للتنبؤ باألداء داخل العينة وتحليل السياسات
وذلك لتقييم قدرتها على التنبؤ ،ويقدم الباحثين( (�Ha
 ))sanov and Joutz (2013نظرة عامة على المؤلفات
التي تتناول تنبؤات األداء داخل العينة وخارجها وغيرها من
الطرق لتقييم القدرة التنبئية لنماذج االقتصاد القياسي
الكلي .ويشمل هذا بحوث كل من (Calzolari and Corsi
(1977), Beenstock et al. (1986), Klein et al.
(1999), Fair (1984, 1994, 2004), Bardsen and
.Nymoen 2008
يمكن استخدام نماذج االقتصاد القياسي الكلي إما
بطريقة المحاكاة الثابتة ،حيث يستخدم النموذج القيم
المتباطئة الفعلية أو طريقة المحاكاة الديناميكية ،حيث
يستخدم النموذج القيم المتباطئة المتوقعة .وتمثل
القيم المتباطئة المتوقعة مزيج ًا من القيم المتباطئة
وأي أخطاء في توقعات النموذج .إذ كلما كانت
الفعلية ّ
أخطاء توقعات النموذج صغيرة ،كان أداء وتقريب النموذج
أفضل في عمليات المحاكاة .لذلك ،يستحسن استخدام
النموذج بطريقة المحاكاة الديناميكية لمعرفة مدى أهمية
أو عدم أهمية أخطاء التوقعات في محاكاة قيم المتغيرات
الداخلية داخل العينة أو خارجها .كذلك تمت مناقشة طرق
المحاكاة الثابتة والديناميكية والحتمية والعشوائية لنماذج
االقتصاد القياسي الكلي في أبحاث كل من (Klein et
 )al. (1999) and Fair (1984, 1994, 2004من بين

باحثين آخرين .كما نشير إلى أن هذا القسم يستخدم
طريقة المحاكاة الديناميكية.

المحاكاة داخل العينة
تعد المحاكاة داخل العينة ،كما أسلفنا ،طريقة للتقييم
والتحقق لمعرفة مدى قدرة النموذج على تقريب
البيانات الفعلية ،ونستخدم محاكاة نموذج “كابسارك”
االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية للفترة
(1998-2018م) بهدف التحقق من قدرته على التنبؤ
بالبيانات الفعلية.1
تم رصد نتائج عمليات المحاكاة داخل العينة في الملحق
الثالث (ج) ،حيث يوضح المتغيرات الداخلية الرئيسة
المختارة من كل مجموعة ،وبإمكان القراء المهتمين
بهذا الموضوع الرجوع إلى تفاصيل نتائج التنبؤ داخل
أن الفحص
العينة لكل متغير في الملحق الثالث (ج) .غير ّ
النظري لألرقام يوضح أن النموذج يعمل على تقريب
المسار الزمني الفعلي للمتغيرات الداخلية ،ويؤدي
وظيفته بشكل جيد خصوص ًا في رصد نقاط التحول
الفعلية والتغيرات المفاجئة للمؤشرات.
يمكن أن نستنتج أن قدرة تنبؤ القيم الفعلية للمتغيرات
الداخلية داخل العينة في نموذج كابسارك القياسي
العالمي لالقتصاد الكلي للطاقة تعد مرتفعة للغاية،
وتشير المؤلفات العلمية إلى أنه إذا نجح النموذج في
تقريب التطورات الفعلية ،فهناك احتمال كبير أن يكون
أداء هذا النموذج جيد ًا في عمليات المحاكاة خارج العينة أو
في تحليالت السياسة.

.1يعود سبب البدء في عام 1998م إلى أن بيانات بعض المتغيرات في النموذج متوفرة منذ ذلك العام فقط .لذلك ،نستخدم في هذا القسم اإلصدار الثاني من نموذج
كابسارك القياسي العالمي لالقتصاد الكلي للطاقة.
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محاكاة نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ()KGEMM

المحاكاة خارج العينة :آثار إصالح أسعار
الطاقة على االقتصاد الكلي للمملكة
يستخدم هذا القسم الفرعي نموذج “كابسارك”
االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية لمحاكاة
تأثيرات االقتصاد الكلي لتغيرات السياسة ،وتجدر
أوال إلى أن عملية المحاكاة هذه تهدف إلى اختبار
اإلشارة ً
قدرة النموذج على النظر في تغيرات السياسات ،وليس
تقديم توصيات حول قرارات السياسة ،باإلضافة إلى
مقدرة النموذج على محاكاة السياسات المختلفة .وإننا
نتناول بالدارسة في هذا البحث إصالح أسعار الطاقة في
المملكة العربية السعودية لسببين ،هما :األول ،أن إصالح
أسعار الطاقة يعد أحد المبادرات الرئيسة المستمرة
لبرنامج التوازن المالي لرؤية المملكة  ،2030وذلك بهدف
تحقيق الكفاءة في استهالك موارد الطاقة في المملكة
( .)SV2030 2019aأما السبب الثاني ،فيتمثل في
أن نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية يحتوي على مجموعة مفصلة للطاقة،
على عكس نماذج االقتصاد القياسي الكلي التقليدية.
إننا نهدف من محاكاة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية للوصول إلى
سيناريوين ،يتمثل األول في سيناريو بقاء األنشطة
والمعدالت على حالها ،أما الثاني فهو سيناريو تطبيق
إصالحات أسعار الطاقة ،الذي نطلق عليه السيناريو
 ،)S1(1ويغطي تحليل السيناريو الفترة 2019-2025م
ألن مراجعات برنامج التوازن في
وينتهي في عام 2025م ّ

عامي 2017م و2018م تؤكد على أن إصالحات أسعار
ّ
الطاقة ،بمعني رفع الدعم الحكومي تدريجيا عن الطاقة
المحلية للوصول إلى األسعار المرجعية ،سيستمر حتى
حلول عام 2025م (.)SV2030 2017, 2018
يفترض في سيناريو بقاء األنشطة والمعدالت على
حالها ،أن يتطور االقتصاد السعودي كما حدث في
عام 2018م ،مما يعني أن سيناريو بقاء األنشطة
والمعدالت على حالها يشمل عناصر اإلصالح المالي
لعامي 2017م و2018م لتقديم محاكاة أكثر واقعية.
وتتضمن هذه العناصر ضريبة القيمة المضافة بنسبة ٪5
والرسوم المفروضة على الوافدين ورسوم تأشيرات الحج
والعمرة ورسوم التأشيرات األخرى والغرامات المرورية
وضريبة األراضي البيضاء وضريبة السلع الكمالية
واإليرادات األخرى غير النفطية ،باإلضافة الى دعم األسر
والصناعة كما ُذكر في الوثائق الرسمية .ويتم التعامل
مع مصروفات الميزانية في سيناريو بقاء األنشطة
والمعدالت على حالها بشكل خارجي ،حيث يؤخذ في
االعتبار القيم النسبية لكل سنة من سنوات الدراسة،
تماشي ًا مع فرضيات رؤية المملكة .)SV2030 (2019a
أن كل شيء
كذلك نجد في السيناريو األول (ّ ،)S1
يتشابه مع سيناريو بقاء األنشطة والمعدالت على حالها،
باستثناء االفتراض بأن األسعار المحلية لمنتجات الطاقة
ستزيد للضعف بحلول عام 2025م ،ويبين الجدول ()2
أدناه منتجات الطاقة في المملكة العربية السعودية
وأسعارها المحلية في عام 2018م.
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محاكاة نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ()KGEMM
الجدول  .2منتجات الطاقة في نموذج كابسارك القياسي العالمي لالقتصاد الكلي للطاقة وأسعارها المحلية في عام 2018م.
منتج الطاقة

دوالر
أمريكي/
لتر

منتج الطاقة

دوالر
أمريكي/
لتر

منتج الطاقة

دوالر
أمريكي/
لتر

0.20

البنزين في قطاع النقل

0.41

النفط الخام في القطاع الصناعي

0.04

الغاز النفطي المسال في القطاع
السكني

الديزل في قطاع النقل

0.10

الديزل في القطاع الصناعي

0.13

الكيروسين في القطاع السكني

0.17

الكيروسين في قطاع النقل

0.17

زيت الوقود الثقيل في القطاع
الصناعي

0.02

الكهرباء في القطاع السكني

*0.05

*0.07

الكهرباء في القطاع الصناعي

*0.05

الكهرباء في قطاع الخدمات العامة
والتجارية

*0.05

الغاز الطبيعي في القطاع الصناعي

**1.25

الكهرباء في قطاع الزراعة والحراجة

المنتجات األخرى في القطاع
الصناعي

0.25

*  -دوالر امريكي /كيلو واط في الساعة؛ **  -دوالر امريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية

ولإليجاز ،نستخدم القيمة المضافة غير النفطية وتضخم
مؤشر أسعار المستهلك كمؤشرات لالقتصاد الكلي.

كما يوضح الشكل ( )3أدناه نتائج محاكاة سيناريو بقاء
األنشطة والمعدالت على حالها والسيناريو األول ()S1
للمؤشرات المذكورة أعاله.

الرسم البياني  .3آثار االقتصاد الكلي إلصالحت أسعار الطاقة.
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2010
ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ )ﻣﻠﻴﺎر(

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
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اﻟﺘﻀﺨﻢ-
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻘﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻌﺪﻻت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ -
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻘﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻌﺪﻻت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ

اﻟﺘﻀﺨﻢ-
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول )(S1

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ -
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول )(S1
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محاكاة نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ()KGEMM
يوضح الرسم البياني أعاله أن للناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي قيم ًا أقل في سيناريو إصالح أسعار الطاقة
مقارنة بسيناريو بقاء األنشطة والمعدالت على حالها.
ورغم ذلك ،فإن معدالت نمو المتغير إيجابية خالل الفترة
نفسها في كال السيناريوين .وتعتبر القيم المنخفضة
في سيناريو إصالح أسعار الطاقة متوقعة بسبب عوامل
من جانبي العرض والطلب .فمن جانب العرض ،يزيد
إصالح أسعار الطاقة من تكلفة إنتاج السلع والخدمات
في االقتصاد ،وذلك تماشي ًا مع حصة الطاقة في إجمالي
تكلفة اإلنتاج .وهناك خياران يمكن للمنتجين اللجوء
إليهما عند مواجهة ارتفاع تكاليف اإلنتاج .الخيار األول ،أن
يحتفظ المنتجون بنفس حجم اإلنتاج ويزيدوا أسعار السلع
والخدمات ،حيث سيترتب على ارتفاع األسعار انخفاض
طلب المستهلكين على السلع وبالتالي انخفاض اإلنتاج
مقارنة بسيناريو بقاء األنشطة والمعدالت على حالها .أما
الخيار الثاني ،فهو أن يتكيف المنتجون مع الوضع ،بمعنى
أن يقوموا بخفض حجم اإلنتاج بحسب زيادة التكاليف
الناتجة عن اآلثار المباشرة وغير المباشرة إلصالح أسعار
الطاقة.
يوضح الرسم البياني الثالث ( )3أن التضخم في مؤشر
أسعار المستهلكين أعلى في سيناريو إصالح أسعار
الطاقة مقارنة بسيناريو بقاء األنشطة والمعدالت على
حالها ،ويمكن أيض ًا استخدام تفسير الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي لتوضيح سبب زيادة تضخم مؤشر
أسعار المستهلك في سيناريو إصالح أسعار الطاقة
مقارنة بسيناريو بقاء األنشطة والمعدالت على حالها.
ً
كما يمكن أن تؤدي زيادة األسعار المحلية لمنتجات الطاقة
إلى زيادة التضخم بطريقتين :األولى ،تتمثل في أن ارتفاع
أسعار منتجات الطاقة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف اإلنتاج
ويؤدي بالتالي إلى ارتفاع أسعار المنتجين (يمثل سعر
المنتِجين) .أما
المستهلكين الزيادة على تكلفة أو أسعار ُ
الطريقة الثانية ،فتتمثل في أن بعض منتجات الطاقة

مثل الكهرباء والبنزين والديزل ،تعتبر مكونات في سلة
المستهلكين .ومن الواضح أنه كلما ارتفعت أسعار هذه
المنتجات ،ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين .يوضح
الرسم البياني ( )3أن للتضخم في سيناريو إصالح
أسعار الطاقة نمط ًا على شكل حرف ( )Uمعكوس،
أي أنه يرتفع حتى منتصف فترة إصالح أسعار الطاقة
( ،)2020ثم يتراجع لكنه ال يزال أعلى من التضخم في
سيناريو بقاء األنشطة والمعدالت على حالها .وتشير
إحدى التفسيرات لهذا النمط إلى انخفاض الطلب في
سيناريو إصالح أسعار الطاقة مقارنة بسيناريو بقاء
األنشطة والمعدالت على حالها .وتجدر اإلشارة إلى أنه
في السنوات األولى من إصالحات أسعار الطاقة ارتبطت
زيادة التضخم بأسعار الطاقة .ومع الوقت ،يعمل إصالح
أسعار الطاقة على خفض الطلب الكلي في االقتصاد،
كما هو موضح أعاله ،وبدوره سيؤدي انخفاض الطلب
إلى خفض التضخم في سيناريو إصالح أسعار الطاقة
ولكن من المتوقع أن يكون أعلى من مثيله في سيناريو
بقاء األنشطة والمعدالت على حالها.
كذلك يوضح الرسم البياني ( )3أن إصالح أسعار الطاقة
سيخفض الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ويزيد
من التضخم ،ويتوقع ذلك من إصالح أسعار الطاقة على
المدى القصير ،مثل الفترة 2019-2025م .كما تشير
التقييمات إلى أن االقتصاد سيستفيد من إصالح أسعار
الطاقة واإلصالحات األخرى على المدى الطويل .فعلى
الموسع حتى عام 2040م
سبيل المثال ،يب ّين تقييمنا
ّ
أن الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في سيناريو
إصالح أسعار الطاقة سيتفوق على سيناريو بقاء
األنشطة والمعدالت على حالها ،بينما يستقر التضخم
في سيناريو إصالح أسعار الطاقة عند نقطة قريبة من
سيناريو بقاء األنشطة والمعدالت على حالها ،كما يوضح
الرسم البياني الرابع (.)4
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محاكاة نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ()KGEMM
الرسم البياني  .4الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي والتضخم للفترة (2040-2019م).
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ،2010
ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﻳﻜﻲ )ﻣﻠﻴﺎر(

اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﻳﺔ ﻟﺘﻀﺨﻢ ﻣﺆﺷﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻦ
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اﻟﺘﻀﺨﻢ-
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻘﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻌﺪﻻت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ -
ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺑﻘﺎء اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﻤﻌﺪﻻت ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ

اﻟﺘﻀﺨﻢ-
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول )(S1

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ -
اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ اﻷول )(S1

يمكن تفسير ارتفاع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
في سيناريو إصالح أسعار الطاقة مقارنة بسيناريو
بقاء األنشطة والمعدالت على حالها من خالل تأثيرات
االستثمار والكفاءة .والجدير بالذكر أن إصالح أسعار
الطاقة واإلصالحات المالية وغيرها ستزيد من اإليرادات
الحكومية ،التي سيتم استثمارها في تطوير القطاع غير
النفطي ،ويمثل هذا الهدف الرئيس لرؤية  .2030بينما
تفترض تأثيرات الكفاءة أن اإلصالحات ستجعل الوكالء
االقتصاديون يتصرفون بعقالنية ويكونون أكثر كفاءة،
مما سيؤدي إلى انخفاض التكاليف وزيادة المخرجات

900.00
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600.00
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على المدى الطويل .غير أننا نعتقد أن السبب الرئيس
الستقرار التضخم في سيناريو إصالح أسعار الطاقة
مقارب ًا لمستوى سيناريو بقاء األنشطة والمعدالت
على حالها يتمثل في االنتهاء من إصالح أسعار الطاقة
واإلصالحات األخرى بحلول عام 2025م.
وفي الختام ،يمكن أن يشكل إصالح أسعار الطاقة
عبئ ًا على االقتصاد على المدى القصير .ورغم ذلك،
سيستفيد االقتصاد منه على المدى الطويل وذلك من
خالل زيادة االستثمارات والكفاءة.
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شكر وتقدير
يعرب الباحثون عن شكرهم وامتنانهم لألعضاء
السابقين في فريق نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ( ،)KGEMMوهم
هنادي السنيد ونايف المسيهل ونهى عبد الرازق وشهد
العرينان ووحيد أولغنجو وزياد الفوزان على إسهاماتهم
الثرة في هذا المشروع ،كما نزجي الشكر للمشاركين
في مؤتمر  EcoMod 2019للنمذجة االقتصادية وعلم
البيانات ،ونخص بالذكر جين لويس بريليت وجيفري
هيونجز ،على ما أبدوه من تعليقات ومالحظات قيمة .كما

أننا نعرب عن تقديرنا لخبرة كل من عمرو الشرفاء وأندريا
كارلو بولينو وأنور قاسم وأكسل بيريو وجون كولز وفاتح
كارانفيل وليستر هانت ووليد مطر في مجال العالقات
في مجموعة الطاقة .وندين لعبد العزيز الدهلوي بالشكر
لمساعدته في معالجة البيانات ،ونتوجه أيض ًا بالشكر إلى
تشاي ألن لتحريره هذه الورقة .ونشير إلى أن الباحثين
يتحملون كامل المسؤولية عن أي خطأ أو سهو ،وتع ّبر
اآلراء في هذه الورقة عن آراء الباحثين وال تمثل بالضرورة
آراء المؤسسات التي يتبعون لها.
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج
“كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية ()KGEMM
تحتاج النماذج المالية ونماذج الطاقة واالقتصاد الكلي واالقتصاد القياسي والتنبؤ والسياسات إلى األداء الجيد
في بيئات معقدة ،متزامنة مع العديد من اإلجراءات والقرارات المترابطة التي تحدث في وقت واحد عن طريق عوامل
أن االقتصادات الحديثة آخذة في التطور ،وتوجد تغييرات وتحوالت هيكلية تدريجية ومفاجئة تعود
غير متجانسة .كما ّ
فإن الفلسفة
للتنافسية المؤسسية والتكنولوجية والمالية والدولية والتغيرات السياسية واالجتماعية والقانونية .لذا ّ
الكامنة وراء منهجية االقتصاد القياسي لتطوير واستخدام نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية ( )KGEMMمستمدة من المبادئ التي تبناها الباحثون ( Haavelmo (1943a, 1943b, 1944في
نظرية االختزال (الخفض) ،تليها تقليد من العام إلى المحدد أو ما يطلق عليه تقليد كلية لندن لالقتصاد ( )LSEالذي
عمل على تطويره العديد من المختصين في هذا المجال ،نذكر منهم على سبيل المثال Hendry and Johansen
 .2015و ُيفترض ان تتضمن النماذج التجريبية (للسياسة والتنبؤ) هذه العوامل في بيئة تكون فيها البيانات غير ثابتة
ومستقرة ،ودرجة سوء التصنيف غير معروفة لعملية توليد البيانات ( ،)DGPلكنها تكون كبيرة بال أدني شك .وقد
تكون البيانات المتاحة غير دقيقة ،وربما تكون بمثابة بديل للبنى النظرية ومعايير التخاذ القرارات بالنسبة للعوامل
أن منهجية نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
التي يتم إنتاجها بتأخر وتخضع للمراجعة .والجدير بالذكر هناّ ،
المخصص للطاقة العالمية ( )KGEMMتبدأ بالتركيز على فهم وتطبيق االقتصاد الكلي والطاقة في المملكة العربية
السعودية.
تعد عملية بناء النماذج بمثابة محاولة لتوصيف خصائص البيانات المتعلقة بالطاقة-والبيانات االقتصادية المرصودة
ُ
باستخدام عالقات حدية بسيطة ،التي تظل ثابتة إلى حدٍ ما بمرور الوقت ،مع مراعاة نتائج النماذج السابقة التي يمكن
أن هنالك ثالثة جوانب رئيسية في بناء النموذج التجريبي المطبق ،تتمثل
تفسيرها بالمعنى االقتصادي للطاقة .كما ّ
في :خصائص البيانات التي تتضمن التكامل والتكامل المشترك ،والمواصفات الديناميكية التي تشمل استخدام
نماذج تصحيح االتزان ،وتقييم وتصميم النموذج.
ينقسم هذا الملحق إلى أربعة أقسام ،حيث يوضح القسم األول ( )1تصنيف تقنيات نمذجة االقتصاد الكلي وكيفية
ترابط منهاجياته مع بعضها البعض ،بينما يناقش القسم الثاني ( )2فلسفة االقتصاد القياسي التي تقوم عليها
منهجية نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( ،)KGEMMفيما يوضح القسم الثالث
( )3منهجية االقتصاد القياسي التي يستخدمها فريق نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية ( )KGEMMلتطوير المعادالت السلوكية للنموذج .وأخير ًا ،يورد القسم الرابع ( )4واألخير بالتفصيل المسائل
األخرى المتعلقة بتطوير النموذج وكيفية استخدامه لتحليل السياسات.

الكلي
تصنيف تقنيات نمذجة االقتصاد
ّ
هيكال مفيد ًا لفهم حدود النمذجة التجريبية والمقايضات االستراتيجية التي
يضع الباحث ()Pagan (2003a, 2003b
ً
يواجهها الباحثون ،وتعمل الحدود على تعريف التوتر الناشئ بين بناء النماذج المتسقة أو المتماسكة من الناحيتين
وتعديال طفيف ًا في مخططه الحدودي.
النظرية والتجريبية ،ونورد أدناه اقتباسان من الورقة البحثية لهذا الباحث
ً
نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
العربية السعودية
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
“واجهت عملية بناء النماذج االقتصادية الكلية على الدوام تحدي ًا يتمثل في كيفية تعامل المرء مع التماسك النظري
فإن تحديد موقعها يعتمد على التفضيالت في نهاية
والتجريبي ،وإذا فكر المرء في منحنى يلخص به هذه المقايضةّ ،
المطاف .لكن كيف يمكن للمرء الوصول إلى هذه النقطة؟ ونجد أنه تم استخدام استراتيجيتين على نطاق واسع،
تتمثل أحداهما في البدء بنماذج إحصائية تناسب البيانات عن كثب ،ثم محاولة فرض هيكل نظري عليها -ما سنسميه
بالنهج التشاركي التصاعدي “من األدنى إلى األعلى” .بينما تتمثل األخرى في تزيين اإلطار الذي وضعته بعض
النماذج النظرية المصغرة -ما نسميه بالنهج التنازلي “من األعلى إلى األدنى” .ونجد أن الجيل األول من النماذج الكلية
نواح كثيرة .وقد شهدت
يميل إلى اتباع االستراتيجية األولى ،على الرغم من أن رؤية لجنة كاولز كانت هي األخيرة من ٍ
نظاما
اآلونة األخيرة عودة إلى الرؤية األصلية ،خاصة في البنوك المركزية التي حصلت على االستقالل التام ولديها
ً
يستهدف التضخم”.
مر السنين أن من المفيد التفكير في األنشطة التي يقوم
“أريد أن أبدأ محاضرتي هذه برسم بياني ،وقد وجدت على ّ
بها الباحثون في االقتصاد القياسي وفق ًا لهذا العرض التوضيحي ،حيث إنه ُيظهر منحنى الحدود الذي يربط الدرجة
التي تهدف بها طرقنا للنمذجة الحالية إلى إظهار التماسك مع أفكار النظريات االقتصادية والدرجة التي تحاول بها
أن في كل طرف من الحدود ،يكون التماسك مثالي ًا إلحدى هذه الخصائص وينعدم (صفر)
التماسك مع البيانات .ونجد ّ
أن لالقتصاد أولوية بالنسبة الستراتيجيات
بالنسبة للخصائص األخرى .أو يمكننا القول بالمعنى الدقيق للكلمةّ ،
أن اإلحصائيات هي المهيمنة في الطرف السفلي األيمن.
النمذجة الموجودة في أعلى الزاوية اليسرى ،بينما نالحظ ّ
ولهذا السبب ،سأشير إلى النماذج الموجودة في النهاية العليا بأنها “اقتصادية” ،ولتلك الموجودة في األسفل بـأنها
أن هنالك طريقة أخرى للتعبير عن
أن النماذج الموجودة على الحدود تكون نماذج هجينة .بيد ّ
“إحصائية” .بينما نجد ّ
بأن لدينا في األسفل نماذج تلخص البيانات ببساطة ،بينما لدينا في الجزء العلوي نماذج تهدف
ذلك ،وهي القول ّ
أن لدينا على طول المنحنى عمل يحاول مقايضة الهدفين .وعندما نكون داخل هذه
إلى تفسير البيانات ،وكذلك نجد ّ
الحدود ،فإن من الممكن تحسين النمذجة على أحد البعدين أو كليهما”.
تم تعزيز مخطط باغان ( )Paganاألصلي لتوضيح مكان نماذج التوازن العام القابلة للحساب ( )CGEونماذج التكامل
المختلطة ( )MCPالحتوائه على الحدود ،حيث يقعان في الركن األيسر العلوي ألن مواصفاتهما تعتمد المواصفات
النظرية والتكنولوجية فحسب ،وعادة ما تكون متطلبات البيانات الخاصة بهذه النماذج كبيرة للغاية وتعتمد على
مصفوفات المحاسبة االجتماعية وجداول المدخالت والمخرجات التي تم الحصول عليها من التعدادات الخمسية أو النادرة،
وبالتالي فهي لمحة موجزة لمدة عام واحد .تم استخدام معادالت الجسر التعسفية عندما يتم ربط تعدادين أو أكثر.
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
الشكل ( .)3.1حدود النمذجة التجريبية الخاصة بأدريان باغان والمقايضات االستراتيجية للبحث.

ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻮازن اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ
ﻧﻤﺎذج اﻟﺘﻮازن اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ اﻟﻌﺸﻮاﺋﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ
اﻟﻨﻤﺎذج ذات اﻟﺘﻮازن اﻟﻀﻤﻨﻲ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى )اﻟﻨﻮع اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﻬﺠﻴﻦ "اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ"(

درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻟﻨﻈﺮي

اﻟﺘﻮازن اﻟﻌﺎم اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠﺤﺴﺎب وﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﺎذج اﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻴﺔ

اﻟﻨﻤﺎذج ذات اﻟﺘﻮازن اﻟﻮاﺿﺢ ﻃﻮﻳﻞ اﻟﻤﺪى
)اﻟﻨﻮع اﻷول اﻟﻤﺨﺘﻠﻂ(
اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻬﻴﻜﻠﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ
اﻻﻧﺤﺪار اﻟﺬاﺗﻲ اﻟﻤﻮﺟﻪ )(VAR

درﺟﺔ اﻟﺘﻤﺎﺳﻚ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ

المصدر :مقتبس من باغان ( 2003aأ).

كما يشير باغان ( )Paganإلى أن النماذج “االقتصادية” تعد شائعة في األوساط األكاديمية وأنها في الغالب ذات صلة
“بسرد القصص” ،في حين تتعلق النماذج “اإلحصائية” في معظمها بالبيانات التقريبية ،وبالتالي فإنها تستخدم على
أن النماذج المشاركة في عملية صنع القرارات السياسية
نطاق واسع في التنبؤات والتكهنات .ويمضي باغان فيذكر ّ
تحتاج إلى الجمع بين درجة من التماسك النظري والتجريبي .أو ينبغي بمعنى آخر ،أال تكون النماذج المستخدمة
ألغراض السياسة اقتصادية أو إحصائية ،وإنما يجب أن تكون نماذج مختلطة “هجينة” على أساس نمذجة تصحيح
االتزان ( .)ECMsبينما نجد دراسات أخري تناقش أهمية النماذج المختلطة بالنسبة لعملية صنع القرارات السياسية
(راجع على سبيل المثال دراسة (.)]Hara et al [2009

فلسفة االقتصاد القياسي التي يقوم عليها نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية (:)KGEMM
قدم الباحث ( ))Haavelmo (1943a, 1943b, 1944بأجراء أول معالجة صارمة للسببية ،حيث تتمثل إسهاماته
األساسية في فهم صياغة وتحديد النماذج السببية المرتبطة بالنظرية االقتصادية واالقتصاد القياسي .ورغم ذلك،
فما زال قبولها وتفسيرها في مجتمع االقتصاد القياسي موضع نقاش حول الخيارات التفصيلية “المفاضالت” بين
التماسك النظري والتجريبي الذي اقترحه باغان “ .”)Pagan (2003aيوضح الجدول ( )3.1الطرق النهج بين الخبراء
االقتصاديين واإلحصائيين .غير أنه يمكن تلخيص العقيدة السائدة الحالية كتحليل اقتصادي يصوغ النموذج (النظري)
الصحيح ونموذج االقتصاد القياسي ،والذي يضطلع بمهمة أساسية تتمثل في تقدير المعامالت ذات األهمية من
أن هذا النهج يعتبر خاطئ ًا على عدة جبهات .ومن المالحظ عدم وجود نظرية صحيحة واحدة
أفضل البيانات المتاحة ،بيد ّ
وأن بإمكان النظريات البديلة أن تكون مكافئة لعملية المالحظة ،بينما تعامل النماذج النظرية
في كثير من األحيانّ ،
الديناميات بطريقة مخصصة ،وقد ال تكون البيانات المتاحة هي ذاتها في التركيبات النظرية.
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
الجدول (أ  .)1 -المنهجيات و/أو منهجية البحث.
االقتصاديون

اإلحصائيون

صياغة نموذج محدد اقتصادي ًا كنموذج تجريبي

بنحو جيد من الناحية اإلحصائية بنا ًء على عملية توليد البيانات.
صياغة نموذج بيانات محدد
ٍ

تطبيق التقنيات اإلحصائية لتقدير المعامالت.

تحليل النموذج اإلحصائي لإلجابة على األسئلة االقتصادية محور االهتمام.

منهجية البحث
استخدم اإلحصائيات بشكل سلبي كأداة للحصول على نتائج
مشتقة.

يؤخذ النموذج اإلحصائي على محمل الجد ويستخدم بفعالية بوصفه وسيلة لتحليل عملية
توليد البيانات األساسية للظاهرة االقتصادية المعنية.

بدال من اتباع أساليب
ومن ناحية أخرى ،أوصى الباحث ( )Haavelmoبتطبيق المبادئ العامة لتحليل النماذج اإلحصائية ً
االقتصاديين ،إذ يتعين على علماء االقتصاد التطبيقي استخدام نهج االحتمال في حرفتهم .وقد اقترح عليهم هذا
بنحو فعال وجود عملية لتوليد البيانات
يخمن
ألن من شأن هذا ّ
الباحث أن يبدأوا بافتراض هيكل احتمالي للبياناتّ ،
ٍ
أن ّ
فإن من السمات المهمة لمكونات عملية توليد البيانات الفعلية
والتعامل الجاد مع مشكلة خصائص البيانات .كذلك ّ
( )DGPأنها يمكن أن تشمل النظريات المتنافسة ،وبهذه الطريقة يكتشف الباحث في نهاية المطاف أنه إذا كانت
فإن ذلك سيؤدي إلى اكتشافات
إحدى النظريات تهيمن على النظريات األخرى ،أو تبدو الجوانب المختلفة ذات صلةّ ،
نظرية وتجريبية.
تعتبر عملية توليد البيانات الفعلية ( )DGPفي واقع األمر غير معروفة ،وتشير المبادئ العامة إلى نهج تكراري أو
استراتيجية بحثية تقدمية.
تخمين عملية توليد البيانات (.)DGP
تطوير نظرية االحتماالت المرتبطة.
استخدم النظرية لنمذجة األدلة التجريبية.
مراجعة نقطة البداية عندما ال تتطابق النتائج على الدوام.
يفسر أصل النماذج التجريبية القائمة
تعتمد طريقة استخالص النموذج أو سياق اكتشافه على نظرية االختزال ،وهذا ما ّ
أن الوضع األمثل يتمثل
على خطوات أو عمليات الخفض التي يتم إجراؤها على عملية توليد البيانات ( .)DGPغير ّ
بدال من فرض الباحث لنماذج نظرية تستند إلى أنظمة
في أن هذا ينبغي أن ينطوي على تطبيق نماذج إحصائية ً
المعادالت.
أما المجال اآلخر الذي حذر الباحث ( )Haavelmoمن خالله ص ّناع النماذج التجريبية فيتمثل في أن البيانات المقاسة
أو المتاحة من المصادر الرسمية غالب ًا ما تكون بعيدة عن تعريفات المتغيرات الحقيقية ،وحتى لو كانت قريبة منها،
فإن هذا ال يعني بالضرورة أنها تتوافق مع متغيرات النظرية االقتصادية .فعند نمذجة االستهالك المحدد على سبيل
ّ
المثال ،ما هي الفترات ذات الصلة الالزمة التخاذ القرارات المتعلقة بالنفقات على الخدمات والسلع المعمرة وغير
المعمرة؟ هل يتوافق هذا مع كيفية جمع البيانات؟
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
تعتمد البيانات المأخوذة من المصادر الرسمية على اآلتي:
أنظمة القياس.
تواتر عملية الجمع أو البيانات التي تفصل بينها فترات.
التناقض مع فترات صنع القرار.
طول العينة المأخوذة.
مسح العينات مقابل السكان.
إجراء تنقيحات على البيانات  -دقة التقديرات األولية.
التعديالت الموسمية.
حسن توقيت البيانات.
مستوى تجميع البيانات.
حماية المعلومات الشخصية والصناعية السرية.
قائال:
ذكر ( )Haavelmoفي عام 1989م،
ً
“ربما لم تكن النظريات االقتصادية التي تعد أساس االقتصاد القياسي والتي دفعنا أسالفنا لالعتقاد فيها ،جيدة بما
فيه الكفاية ،فمن الواضح تمام ًا أنه إذا كانت النظريات التي نستند عليها لمحاكاة الحياة االقتصادية الفعلية ليست
فإن
واقعية بدرجة كافية ،بحيث إذا لم يتم إنتاج البيانات التي نعمل عليها في الواقع بطريقة تقترحها النظرية المعنيةّ ،
من غير المجدي مجابهة المالحظات الواقعية بالعالقات التي تصف شيئ ًا آخر مغاير تماما”.
أن الشرط األساسي لقياس صحة
أن الغرض من البحوث التجريبية العملية يتمثل في اختبار النظرية ،فيما نجد ّ
معلوم ّ
بشأن هذه النظرية يتمثل في حتمية وجود توافق وثيق بين المتغيرات المقاسة والمتغيرات الحقيقية .أو
االستنتاجات
ّ
بحسب تعبير (:)Haavelmo
“من الطبيعي تبني االصطالحات الذي تسميها النظرية صحيحة أو خاطئة وفق ًا لصحة أو خطأ الفرضيات الضمنية،
وعندما يتم اختبارها مقابل البيانات التي تم اختيارها كمتغيرات “حقيقية “ ،فربما يجوز لنا أن نتحدث بشكل متبادل
عن اختبار الفرضيات أو النظريات”.
أن من المحتمل تحسنها مع قيام الهيئات اإلحصائية ببناء قدراتها
على الرغم من استمرار مشكالت البيانات إال ّ
أن هذه
وعملياتها وتقديم البيانات ،ورغم ًا عن وجود المشاكل في عملية جمع وقياس بيانات االقتصاد الكلي ،إال ّ
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
المعلومات تكون قيمة جدا ،ألنها يمكن أن تساعد الحكومات والشركات واألفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالتجارة
والمالية العامة .وثمة حاجة إلى الحجج النظرية لفهم العالقات بين المتغيرات بغض النظر عن التوافق الضعيف إلى
أن التحذيرات حول واقعية البيانات وقيمة البيانات التجريبية تعد
الضئيل بين المتغيرات النظرية والبيانات المقاسة .غير ّ
خطيرة ،ولكن قد يتم تأطيرها من حيث نسبة اإلشارة إلى اللغط في البيانات.
بينما يؤكد ( ))Hendry (2018على أنه يمكن تناول النقاش من خالل تداخل ال ُنهج التي تعتمد على النظرية والمبنية
على البيانات ،مما يتيح للباحث االحتفاظ بتحليالت من النظرية أثناء استكشاف التفاعالت التجريبية عند تقييم األدلة
فإن الجمع بين المنهجية العلمية المحددة المعالم بوضوح مع التقدم في القدرة
النظرية والبيانات .عالوة على ذلكّ ،
الحاسوبية والبرامج اإلحصائية ،ال سيما في المقاييس الذاتية التي توفر لعلماء االقتصاد القياسي القدرة على التمييز
بين االرتباط والسببية في تطوير النماذج التجريبية .كذلك تتم كتابة المقاييس الذاتية لمتابعة نظرية االختزال من
خالل اتباع النهج من العام للخاص الختبار وتقييم النموذج.
تم تصميم النماذج لتلبية معايير االختيار من خالل اختبارات الفرضيات ،ويمكن أن يكون هذا من نظرية واضحة و/أو
من “النسب طويلة األجل” .كما يتعلق التخفيض من النموذج العام إلى النموذج المحدد بعدم فقدان المعلومات ذات
الصلة ،وذلك بدء ًا من نموذج معين ومن ثم تفريعه لمعالجة مشكالت االقتصاد القياسي مثل االرتباط التسلسلي
والديناميات التي تنجم عنها نماذج تعتمد على المسار .فيما تعد المفاهيم األساسية لالقتصاد القياسي وسائل
طبيعية لنظرية االختزال وتتوافق مع عدم فقدان المعلومات ذات الصلة.
فلنظر فيما يلي:
المعامالت ذات األهمية.
االبتكار.
االرتباط الذاتي.
التأثير الخارجي.
التشابه.
التمييز.
اختبار غرانجر غير السببي.
العوامل المشتركة.
التكامل المشترك.
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
نالحظ أن كل هذه المفاهيم مرتبطة بتقييم المعلومات وتشكيل فرضيات باطلة لالختبار التشخيصي وتقييم
النموذج ومعايير التصميم بغرض اختيار النموذج ،كما تعتبر عملية الخفض عملية تكرارية بطبيعتها :إذ يمكن النظر
في العديد من مسارات الخفض ،مما قد يؤدي إلى مواصفات نهائية مختلفة ،إضافة إلمكانية االحتفاظ بتلك النماذج
التي تدوم .فإذا اجتازت النماذج المتعددة مرحلة “التقدير /التقدير االختباري” فسيتم تشكيل نموذج عام جديد.
أي نموذج
وسنقوم في هذه الحالة بإجراء اختبارات شاملة بين هذه المواصفات (ربما غير المتداخلة) .وإذا لم يتم اختيار ّ
محدد ،فيمكن إجراء االختيار من خالل معيار المعلومات وموثوقية العينة الفرعية.
يعتمد نهج التخفيض على معايير تصميم النموذج الواضح ،الذي يستند على تقريب عملية توليد البيانات المحلية
( )LDGPوهي خفض لعملية توليد المعلومات ( )DGPالتي ينبغي أن تشمل كافة المتغيرات المحتملة ذات الصلة.
أن اختبارات الفرضيات تبحث في فقدان المعلومات الناجم عن عمليات تخفيض االختبارات .يمكن أن يشمل
بينما نجد ّ
ذلك اختبارات الترابط التلقائي واختبار عدم تجانس التباين واختبار المتغيرات المحذوفة واختبارات الخطية المشتركة
وعدم الثبات ،وذلك بهدف إيجاد نموذج متطابق.
يتفوق هذا على نهج “األعراض” في االقتصاد القياسي التقليدي ،حيث يتم فرض النموذج النظري على البيانات
ألي قيمة باطلة .وتعتمد النتيجة على المسار في
بصورة مباشرة .ويكون النهج غير صحيح :مع عدم وجود بديل فريد ّ
الخطي.
كثير من األحيان ،بعد إجراء تعديالت على افتراضات النموذج
ّ
يمكن تنظيم التخفيضات في ( )11مرحلة ،كما يلي
تحويل وتجميع البيانات.
المعامالت ذات األهمية  -يتم تقديمها وتحديدها عن طريق التحوالت.
ربما تكون تجزئة البيانات المحدد األساسي لنجاح أو فشل النماذج التجريبية.
التهميش من دون فقدان المعلومات.
التحليل التتابعي للعوامل لخلق عملية االبتكار.
تعيين ( I(0أو مساحة ثابتة لالستدالل الصحيح.
التضمين الشرطي في المتغيرات الداخلية والخارجية أو غير المنمذجة.
ثبات المعلمات والنماذج.
اقتطاع فترة التأخير.
الصيغة الدالية أو كيفية تقريب عملية توليد البيانات من خالل معايير تصميم النموذج.
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
اشتقاق عملية توليد البيانات المحلية كحد من معالج توليد البيانات المتداخل فيها ،حيث يتم تقديم أو شرح
خصائص عملية توليد البيانات المحلية بواسطة عملية الخفض.
التطابق
أن نموذج ًا ما (غير) متطابق ،ويعد هذا مفهوم ًا بالغ األهمية في فلسفتنا ومنهاجيتنا االقتصادية
كثير ًا ما نقرأ ّ
القياسية.
تعتبر النماذج التجريبية في أحسن األحوال تقريبية لعملية توليد البيانات الحقيقية ،وينبغي لنموذج االقتصاد القياسي
ً
صحيحا لعملية توليد البيانات الحقيقية .ويقترح الباحثون
تمثيل
أن يتسم ببعض الخصائص المنشودة التي تجعله
ً
وفقا لمنهجية كلية لندن لالقتصاد:
 )Hendry (1995) and Mizon (1995في هذا الصدد ،المعايير الستة التالية ً
توجد هياكل محددة في النموذج التجريبي قابلة للتفسير على ضوء النظرية االقتصادية.
يجب أن تكون المتبقيات بيضاء الضوضاء حتى يكون النموذج تبسيط ًا صحيح ًا لعملية توليد البيانات.
مقبوال في المالحظات الدقيقة ،فال يمكن على سبيل المثال أن تكون أسعار
يجب أن يكون النموذج التجريبي
ً
الفائدة األسمية واألسعار سلبية.
تكون متغيرات التكيف في النموذج ضعيفة التأثير الخارجي على األقل بالنسبة للمعامالت ذات األهمية ،وتتطلب
نماذج التنبؤ وجود تأثير خارجي قوي ،بينما تتطلب نماذج السياسة وجود تأثير خارجي فائق.
يجب أن تكون المعامالت ذات األهمية ثابتة بمرور الوقت وأن تظل ثابتة لفئات معينة من التدخالت ،ويتعلق هذا
بالغرض المنشود من النموذج في المعايير السابقة.
ينبغي أن يكون النموذج قادر ًا على شرح نتائج النماذج المتنافسة وقادر ًا على احتوائها.

منهجية االقتصاد القياسي التي تستخدمها نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
يتم تطبيق نظرية االختزال من خالل النهج من العام إلى المحدد الذي دعا إليه الباحثون (Campos, Ericsson and
 ،))Hendry (1993, 1995, 2000, 2005ويبدأ هذا النهج بفرضية عامة حول المتغيرات التوضيحية ذات الصلة
(أي بنية تأخر النموذج) وتعتبر الفرضية العامة مقبولة لدي جميع المدارس الفكرية ،ويشار إلى
والعملية الديناميكية ّ
ذلك بالنموذج العام غير المقيد المعروف اختصار ًا بـ( ،)GUMيبدأ نموذج االنحدار الذاتي المتأخر ( )ADLبانحدار المتغير
ذا االهتمام  y tعلى القيم المتأخرة لذاتها والقيم الحالية والمتأخرة للمتغيرات التوضيحية .zt
m

p

j=0

i=1

y t = a0 + å a i y t -i + å b j z t - j + e t
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
يفترض أن يكون حد الخطأ هو الضوضاء البيضاء ،ويشار إلى النموذج في هذه الحالة باسم ( ))ADL (p, mألنه يحتوي
على متغيرات تابعة متأخرة ( )pومتغيرات توضيحية ( )mمتأخرة .إننا نفترض ضمني ًا في هذه المعادلة الفردية ،نموذج ًا
أن تكون متغيرات ( )zضعيفة التأثير الخارجي .ويمكن توسيع الجزء المقطوع ليشمل المتغيرات
شرطي ًا بحيث يفترض ّ
الحتمية األخرى مثل المتغيرات االفتراضية الموسمية واالتجاه والمتغيرات االفتراضية المتحركة والتأثيرات الجانبية،
كما يمكن تعميم تمثيل المعادلة الفردي هذا على االنحدار التلقائي الموجه.
يتم بعد ذلك تضييق النموذج وفق إجراء اختبار التبسيط أو القيود على النموذج العام ،وكما يحاول النموذج النهائي أو
المحدد توصيف خصائص بيانات العينة في عالقات حدية بسيطة تظل بمرور الوقت ثابتة إلى حدٍ  .كما أنه يفسر نتائج
النماذج السابقة ويمكن كذلك تفسيره اقتصادي ًا وماليا .وعوض ًا عن استخدام االقتصاد القياسي لتوضيح النظرية،
فإن الهدف هنا يتمثل في “اكتشاف” وجهات النظر النظرية البديلة التي يمكن التمسك بها وقبولها واختبارها وفق ًا
ّ
للطريقة العلمية.
أي افتراضات لترتيب التكامل للمتغيرات ( yو ،)zإال أنه يمكن تقييم االفتراضات
لم نقم في هذه المرحلة بوضع ّ
الالحقة في مواصفات النموذج من أجل تجنب المشاكل غير الواقعية واالنحدارات الهامشية.
ينبغي مالحظة أنه قبل القيام بعملية تقدير النموذج العام غير المقيد لنظام االنحدار الذاتي المتأخر أو نظام االنحدار
فإن الخطوة األولى تتضمن فحص خصائص السالسل الزمنية لسلسلة البيانات الفردية .وننظر إلى
الذاتي الموجهّ ،
أنماط واتجاهات البيانات واختبار الثبات وترتيب التكامل .نقوم ثانياً ،بصياغة معادلة النموذج العام غير المقيد لالنحدار
الذاتي المتأخر أو االنحدار الذاتي الموجه ،وتشمل هذه الخطوة اختبار طول التأخير المالئم للنظام بما في ذلك اختبارات
التشخيص المتبقية واختبارات استقرار النموذج أو النظام.
أما الخطوة الثالثة ،فتتمثل في دراسة المعادلة أو النظام لعالقة (عالقات) التكامل المشترك المحتملة ،ويمكن دمج
سلسلة البيانات التي تتكامل بنفس الترتيب لتشكيل سلسلة ذات مغزى اقتصادي ويتم دمجها بترتيب أدني .كما
يتم اختبار العالقات المتكاملة المشتركة لغرض التفسير بوصفها آلية لتصحيح التوازن .أما في حالة وجود النظام،
فإننا نقوم باختبار مدي ضعف التأثير الخارجي ،وربما يتم بنا ًء على هذه النتائج يتم تحديد نمذجة تصحيح االتزان
( )ECMالمشروط بالنسبة للمتغيرات الداخلية ،وإجراء اختبارات تخفيض أخرى واختبارات الفرضيات االقتصادية.
يوجد نوعان من االختبارات ،يتمثل االختبار األول في تقييم النماذج الذي يعد “ميكانيكيا” إلى حد ما ،ويتم إجراء هذه
االختبارات في سياق اختبار توافق النموذج فيما يتعلق بالبيانات والنظرية االقتصادية .وتمثل المعايير الفرضيات
الباطلة واستخدام إحصائيات االختبار المرتبطة إلجراء اختبار الفرضيات .ويجب تفسير اختبارات التقييم النموذجي
على أنها نشاط مدمر للنموذج ،وهي كذلك شروط ضرورية (غير كافية) الختبار االستدالل والتنبؤ ولتحليل السياسات.
فسيتضمن على سبيل المثال ،طول التأخير المالئم الستخدامه في إدراك ديناميات العالقات بين المتغيرات.
بينما يشار إلى النوع الثاني من االختبارات باسم “تصميم النموذج” ،حيث تعد هذه االختبارات -بعد تقدير نموذج
اإلحصائي -مصدر ًا للقيمة المضافة أو ضرب ًا من “المهارة” يقوم بإبرازها الخبير االقتصادي .فيما تشمل األمثلة
فرضيات مرونة الوحدة والمرونة النسبية لألسعار واالستجابات المتكافئة التي جزءا من مجموعة األدوات أو منصة
نقالة.
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 منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي.)الملحق األول (أ
)KGEMM( القياسي المخصص للطاقة العالمية
 خوارزمية النمذجة من العام إلى المحددة التالية على برنامجDoornik 2009 تطبق المقاييس الذاتية الخاصة بالباحث
: هي، وفق اتباع خمس خطوات أساسية،)Hendry and Krollzig 2001(
.مواصفات النموذج العام غير المقيد بواسطة مصمم النموذج التجريبي
.غالب ُا ما تتم اختبارات خطأ التوصيف من خالل التشخيص المتبقي
.”بدء عملية تخفيض النموذج ودراسة المسارات المحتملة الختيار المتغير واستبعاد المتغيرات “غير ذات الصلة
.اختبار النماذج النهائية أو المسارات ألغراض التوافق
.تقييم النماذج النهائية بالنسبة للنموذج النهائي من خالل االختبارات الشاملة
.) أدناه الحجج ضد استخراج البيانات بحسب الفئة والتفنيد3.2( ينظم الجدول
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3.والثوابت
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
توجد أربعة مراحل لتطور هذه الحجة ،على النحو التالي:
النهج من العام إلى المحدد المنجز يدويا ،كلية لندن لالقتصاد أو ( )Hendryقبل عام 1999م.
كان النهج الخوارزمي لهوفر وبيريز ( )1999محاولة لتنظيم منهجية كلية لندن لالقتصاد التي استندت إلى إطار
مونت كارلو التجريبي المختلط.
Hendry and Krolzig (1999) PcGets
المقاييس الذاتية )Doornik (2009
تبدو هذه النماذج الميكانيكية محصنة ضد االنتقادات العادية ،إال أنها مع ذلك تتطلب أن يكون النموذج األولي العام
أن  PcGetsوالمقاييس الذاتية ال تتعرف على تحويالت البيانات المحتملة .وتعد
للنموذج العام غير المقيد مناسبا .كما ّ
هذه مشكالت تصميم النماذج حيث يوفر االقتصاد القياسي المطبق قيمة مضافة قبل و/أو بعد برنامج التخفيض،
وتتم االستعانة بالمقاييس الذاتية.
يتم تقدير مواصفات االقتصاد القياسي للنموذج ،وبخاصة نموذج تصحيح االتزان ،باستخدام المبادئ الموضحة أعاله
باستخدام برنامج المقاييس التلقائية في برنامج ( ،)Ox-Metricsحيث تم تصميم هذا البرنامج لتقليد مبادئ عامة
إلى محددة في االختبار ،كما سيتم نقل أو ترميز المعادالت النهائية إلى ( )EViewsالستخدامها في بناء النموذج.
وسيقوم هذا البرنامج بخفض تطوير المعادلة واختبار الوقت إلى أصغر جزء مما سيكون عليه لوال ذلك .وتم تصميم
البرنامج التباع الطريقة العلمية الكامنة وراء نظرية التخفيض واالستفادة من التقدم في تقنيات الحوسبة واالقتصاد
القياسي.

المسائل األخرى المتعلقة بتطوير النموذج وتطبيقه لتحليل السياسات
الثبات ونقد لوكاس ()Lucas critique
عبارة عن نقد إلجراءات تقييم سياسة االقتصاد القياسي التي ال تدرك أن قواعد القرار المثلى للعوامل االقتصادية
متباينة بصورة منتظمة في ظل التغيرات الطارئة على السياسة .وتقوم هذه األداة على وجه الخصوص ،بانتقاد
ألن معامالت االنحدار
استخدام العالقات اإلحصائية المقدرة من البيانات السابقة للتنبؤ بآثار تبني سياسات جديدةّ ،
مثاال تقليدي ًا على هذه
استجابة للسياسات الجديدة .ونورد
المقدرة ليست ثابتة وستتغير مع قواعد قرار العوامل
ً
ً
بأن تراجع التضخم على البطالة (منحنى فيليبس) يمثل مفاضلة هيكلية
المغالطة
متمثال في االستنتاج الخاطئ ّ
ً
لسياسة االستغالل (.)Ljungqvist 2008
تصف هذه المذكرة الموجزة ما يعنيه “نقد لوكاس” واخضاعه لالختبار ،فيما تتمثل النقطة األساسية التي يتفق عليها
أن نقد لوكاس عبارة عن نظرية محتملة ،فهو ليس حقيقة بديهية .ويمكن أن ينشأ عدم الثبات في
لوكاس نفسه في ّ
معلمات النموذج الشرطي من مصادر متعددة.
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
يمكن توضيح أساس “نقد لوكاس” بعالقة بسيطة في المثال أدناه ،ضع في االعتبار المتغير ( )xمتغير السياسة وأن
المتغير ( )yالسياسة المتغيرة التي تحاول التأثير.
"𝑢𝑢 𝑦𝑦" = 𝛽𝛽& 𝑥𝑥" +

لنفترض أن هذا يقدر وفق ًا لطريقة المربعات الدنيا العادية ( ،)OLSوتعتمد خصائص مصطلح االضطراب على عملية
توليد البيانات ( ،)DGPوتعد العالقة البسيطة هي حالة خاصة لنموذج أكثر عمومية .فيمكن على سبيل المثال ،أن
تأتي من الترتيب من الدرجة االولى لالنحدار الذاتي الموجه لسلسلتين زمنيتين.
𝜋𝜋)+
)𝑦𝑦#-
𝜀𝜀/#
%
!
%
+
!
𝜋𝜋++
)𝑥𝑥#-
𝜀𝜀0# %

𝑦𝑦#
*)𝜋𝜋
))𝜋𝜋
𝜋𝜋! !𝑥𝑥 % = !𝜋𝜋 % +
#
*+
)+

يكون التوزيع المشترك لشروط الخطأ ضوضاء بيضاء مع متوسط صفري ومصفوفة التباين المتغايرة غير الصفرية
المحتملة ،ويعني هذا عدم وجود ارتباط تلقائي.
𝜎𝜎%#
/ | 𝑦𝑦$23 , 𝑥𝑥$23 /
𝜎𝜎%.

𝜎𝜎#.
𝜀𝜀#$
* !𝜀𝜀 & ∼ 𝑁𝑁 *𝟎𝟎,
%$
𝜎𝜎%#

تعطى العالقة البسيطة أعاله للتوزيع الغاوسي وافتراض أن التوزيع الشرطي لـ( )ytالشرطية على ( )xtالمعطاة
بواسطة:
"𝜀𝜀 𝑦𝑦" = 𝛽𝛽&∗ 𝐸𝐸 [𝑥𝑥" | ℐ"-. ] +
"𝑥𝑥" = 𝜋𝜋33 𝑥𝑥"-. + 𝜀𝜀4

هنا تم تحويل نموذج االنحدار الذاتــي الموجــه األصلــي غير المقيــد إلى نمــوذج مشروط في المعادلـــة األولى،
ونموذج هامشي في المعادلة الثانية ،ويعد هذا مجرد تطبيق لنظرية بايز ( .)Bayesأما السلسلة ( )xفهي ثابتة مما
أن المصطلحين  εtو εxtهما عمليتان مستقلتان للضوضاء البيضاء ،فيما يشير المصطلح
يعني أن  .π22<1 > -1ونذكر ّ
 ℐt-1إلى مجموعة المعلومات المتاحة لتشكيل توقعات عقالنية .ويمكن في هذا المثال ،إعادة كتابة الترميز على النحو
التالي [ .E[xt | ℐt-1]= E[xt | x t-1والتوقع الشرطي لالضطراب الناجم عن  xtالحالي أن يكون صفر  .E[εt | x t]=0ومن ثم
فإن  y tهو متغير طبيعي مع المتوسط:
𝐸𝐸 [𝑦𝑦$ | 𝑥𝑥 $() ] = 𝜋𝜋-- 𝛽𝛽/∗ 𝑥𝑥$() .

عالوة على ذلك ،يوجد متغير طبيعي بمتوسط.
𝐸𝐸 [𝑥𝑥% | 𝑥𝑥%'( ] = 𝜋𝜋,, 𝑥𝑥%'( .

ثم يتم إعطاء المتوسط الشرطي لـ  y tالمعطى  xtعن طريق المعادلة التالية:
] 𝐸𝐸 [𝑦𝑦$ | 𝑥𝑥$ ] ≡ 𝜇𝜇+|, = 𝛽𝛽/∗ 𝑥𝑥$ + 𝐸𝐸 [𝑢𝑢$ | 𝑥𝑥$
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
ألن  xtيجب أن يرتبط بـ  utبسبب:
المصطلح األخير ال يساوي الصفرّ ،
"*𝜀𝜀 ∗(𝛽𝛽 𝑢𝑢" = 𝜀𝜀" −

وبالمعادتين المأخوذتين من التوزيع الشرطي أعاله ،ويمكن كتابة التوقع بالنسبة إلى  utبافتراض  xtعلى النحو التالي:

𝛽𝛽 𝐸𝐸 [𝑢𝑢$ | 𝑥𝑥$ ] = −
𝐸𝐸 [𝑢𝑢$ | 𝑥𝑥$ ] = −
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝐸𝐸 [𝜀𝜀/$ | 𝑥𝑥$ ] 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐸𝐸 [𝜀𝜀$ | 𝑥𝑥$ ] = 0
0 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑡𝑡ℎ𝑒𝑒 𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷.

باالفتراض من عملية توليد البيانات

∗𝛽𝛽,

توجد دالة لالنحدار وفق ًا إلى افتراض الحالة الطبيعية:
4
] 𝐸𝐸[𝜀𝜀$% 𝑥𝑥%
𝜎𝜎3$%
=
] 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥%
] 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉[𝑥𝑥%

= 𝛿𝛿 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝐸𝐸 [𝜀𝜀$% | 𝑥𝑥% ] = 𝛿𝛿 𝑥𝑥% 𝑤𝑤ℎ

يعتبر البسط في الحد األخير تباينا لـ  ،εxtفيما يشير الشرط الثابت إلى تعريف التباين .x
'𝜎𝜎+,
= ] '𝑥𝑥 [𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉
1 − 𝜋𝜋--

فإن معامل االنحدار هو.δ=(1 - π222( :
لذلك ّ

يصبح التوقع الشرطي لـ  y tعندما تتميز عملية توليد البيانات بتوقعات عقالنية.
) 0
0
𝜇𝜇"|$ = 𝛽𝛽(∗ 𝑥𝑥+ − 𝛽𝛽(∗ (1 − 𝜋𝜋00
𝑥𝑥+ = 𝛽𝛽(∗ 𝜋𝜋00
𝑥𝑥+

عند التراجع  y tعلى  xtبواسطة طريقة المربعات الدنيا العادية ،فيكون المعامل المقدر  β0ثابت ًا بصورة دائمة .ورغم
ذلك ،فإننا نرى في هذه الحالة أن المعامل في هذا المثال ال يشكل معلمة واحدة ،وإنما  ،β0* π222وبالتالي فإننا نحصل
علي ما يلي:

.
(' ) = 𝛽𝛽'∗ 𝜋𝜋..
𝛽𝛽𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝%
< 𝛽𝛽'∗ , 𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏 − 1 < 𝜋𝜋.. < 1.

أي تغيير في تشكيل التوقع المشار إليه هنا بالرمز  π22من المتوقع أن يؤدي إلى
يتمثل جوهر أداة «نقد لوكاس» في أن ّ
*
قدر لـ
الم ّ
حدوث تغيير في ( .plim (β0وغالب ًا ما يشار إلى  β0بوصفها معلمة هيكلية عميقة ،مما يعني أنه سيفسر عن ُ
* β0استنتاجات خاطئة حول كيفية تأثير تغيير السياسة في  xعلى .y t
فإن
يعني هذا أن المعلمة األولية  β0لطريقة المربعات الدنيا العادية ليست ثابتة للتغييرات في التوقعات  ،π22ولذلك ّ
 xtليس لها تأثير خارجي فائق عندما تتميز عملية توليد البيانات بتوقعات عقالنية في االنحدار الذاتي الغاوسي الموجه
ألن * β0غير ثابتة للتغييرات في  xtفي ظل افتراض التوزيع الشرطي
فإن هذا ال يعد صحيحا ّ
المذكور أعاله .ورغم ذلكّ ،
لـ y tالمشروط على  xtحسبما هو مكتوب في نظام المعادلتين.
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الملحق األول (أ) .منهجية وفلسفة نموذج “كابسارك” االقتصادي
القياسي المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
فإن النقطة المهمة تتمثل في أن «نقد لوكاس» يعد نظرية محتملة ،وليس حقيقة بديهية .ويمكن
كما ذكرنا أعالهّ ،
لعدم الثبات في معلمات النموذج الشرطي أن ينشأ من مصادر متعددة ،وأن تؤدي المشكالت مثل المتغيرات
المحذوفة والديناميكيات الخاطئة إلى عدم الثبات حتى عند استخدام تقنيات تقدير طريقة عزوم المتغيرات المساعدة
المعممة ( .)IV/GMMوتكون نقطة التحول عبارة عن مجموعة من االفتراضات المحددة ،مع النظر في نموذج التوقعات
للعقالنية لالستهالك المقرر.
االختبار التجريبي لنقد لوكاس
قام الباحثون ( Engle and Hendry (1993) and Engle, Hendry and Richard (1983بوضع اختبارات للثبات
والتأثير الخارجي الفائق ،ويتحقق نهجهم هذا من حدوث الثبات المتوقع في النموذج الشرطي عقب حدوث انقطاع
هيكلي ذو داللة في الجزء الهامشي من النموذج.
بحسب النموذج الهامشي المشروط باإلضافة المذكور أعاله ،وإذا حدث انقطاع هيكلي في النموذج الهامشي لـ x t

أن هذا ال يتبع
فإن من المرجح أن المعلمة أو المعلمات الموجودة في النموذج الشرطي لـ  y tستتغير حول االنقطاع .إال ّ
المنطق البتة ،حيث يمكن أن يكون عدم التغيير أو الثبات في المعلمات الخاصة باالنقطاع المحدد الذي يتم اختباره
نتيجة النقطاع هيكلي حقيقي .وكان ينبغي إجراء االختبارات التكرارية لثبات النماذج والمعلمات الشرطية والهامشية
مسبقا.
يمكن كذلك إجراء اختبار رسمي عن طريق فحص ثبات النموذج الهامشي ،مع إمكانية تقدير االنقطاعات الهيكلية
(الدوافع والتحوالت و/أو االتجاهات) باستخدام المقاييس التلقائية .يتم تقديم الدوافع والمراحل االفتراضية في
النموذج الشرطي الختبار االمتياز الخارجي ،بينما ال تضيف هذه قدرة تفسيرية وفق ًا للفرضية الباطلة ويتم استخدام
اختبار ( )Fأو اختبار ( .)Waldأما إذا رفضت الفرضية الباطلة ،فيتم تأكيد نقد لوكاس .وال تزال التوقعات مهمة ما
ألن التأثير ال يعد ًا قوي ًا بما يكفي .فيما تكون مواصفات التوقعات العقالنية في النموذج شديدة
عدا في هذه الحالة ّ
التركيز وال تكشف أو تعكس كيفية تشكيل التوقعات ونقلها من خالل النموذج.
يقدم الباحثون ( Favero and Hendry (1992), Ericsson and Irons (1994, 1995مراجعات للمؤلفات المتعلقة
باختبار نقد لوكا ،كذلك يوضح ( Rudebusch (2005من بين أمور أخرى ،عدم األهمية التجريبية لنقد لوكاس في
أي دليل على
السياسات النقدية .إضافة إلى ّ
أن ( Ericsson and Irons (1994, 1995قد خلصا إلى أنه عدم وجود ّ
وجه التقريب ليثبت نقد لوكاس بشكل تجريبي ،كما أنهما يدحضان تجريبي ًا هذا النقد باستخدام اختبار التأثير الخارجي
الفائق.
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الملحق الثاني (ب) .متغيرات نموذج
“كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية ()KGEMM
م

الرمز المختصر

الوصف والوحدة

1

BCAP$

حساب رأس المال لميزان المدفوعات ،مليون دوالر أمريكي  ،بالقيمة االسمية

2

BSER

ميزان الخدمات ،وحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي  ،بالقيمة االسمية

3

BSER$

رصيد الخدمات بماليين الدوالرات بالقيمة االسمية

4

BVI

الميزان التجاري المرئي ،وحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،بالقيمة االسمية

5

BVI$

الميزان التجاري المرئي ،بماليين الدوالرات ،بالقيمة االسمية

6

BVI$_Z_MERCH

الميزان التجاري للبضائع بماليين الدوالرات ،بالقيمة االسمية

7

C_RATIO

نسبة كفاءة جمع ضريبة القيمة المضافة

8

CAPi

أرصدة رأس المال الحقيقية ،أسعار عام 2010م ،وحدة العملة المحلية ،تشير ( )iللقطاعات الثالثة عشر التالية:
 = agrالزراعة = con ،التشييد والبناء = dis ،التوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية = fibuoth ،الخدمات
المالية والتجارية األخرى = gov ،الحكومة = manno ،التصنيع غير النفطي = noil ،غير النفطي= oil ،
النفطي = oilref ،مصفاة النفط = oths ،خدمات أخرى = tracom ،النقل واالتصاالت = u ،المرافق.

9

CCOIL_IND

استهالك النفط الخام في قطاع الصناعة ،مليون ريال سعودي

10

CDIS_IND

استهالك الديزل في قطاع الصناعة ،مليون ريال سعودي

11

CDIS_TRA

استهالك الديزل في قطاع النقل ،مليون ريال سعودي

12

CELE_AGR

استهالك الكهرباء في القطاع الزراعي ،مليون ريال سعودي

13

CELE_COMM

استهالك الكهرباء في القطاع التجاري ،مليون ريال سعودي

14

CELE_GOV

استهالك الكهرباء في قطاع الخدمات العامة ،مليون ريال سعودي

15

CELE_IND

استهالك الكهرباء في قطاع الصناعة ،مليون ريال سعودي

16

CELE_RES

استهالك الكهرباء في القطاع السكني ،مليون ريال سعودي

17

CEN_TOT

استهالك الطاقة في االقتصاد الكلي ،مليون ريال سعودي

18

CEN_TOT_CPA

إجمالي استهالك الطاقة في قطاع الخدمات التجارية والعامة ،مليون ريال سعودي

19

CEN_TOT_IND

إجمالي استهالك الطاقة في قطاع الصناعة ،مليون ريال سعودي

20

CEN_TOT_RES

إجمالي استهالك الطاقة في القطاع السكني ،مليون ريال سعودي

21

CEN_TOT_TRA

إجمالي استهالك الطاقة في قطاع النقل ،مليون ريال سعودي

22

CGAS_TRA

استهالك الغاز في قطاع النقل ،مليون ريال سعودي

23

CHFO_IND

استهالك زيت الوقود الثقيل في قطاع الصناعة ،مليون ريال سعودي

24

CKER_RES

استهالك الكيروسين في القطاع السكني ،مليون ريال سعودي

25

CKER_TRA

استهالك الكيروسين في قطاع النقل ،مليون ريال سعودي

26

CLPG_RES

استهالك غاز البترول المسال في القطاع السكني ،مليون ريال سعودي

27

CNGA_IND

استهالك الغاز الطبيعي في قطاع الصناعة ،مليون ريال سعودي

28

CONS

االستهالك ،الخاص ،الحقيقي ،وحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،أسعار عام 2010م (أعيد تسعيرها
من أسعار عام 1999م)

29

CONS_Z

االستهالك ،الخاص ،وحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

30

COTH_IND

أوجه االستهالك األخرى في قطاع الصناعة ،مليون ريال سعودي

31

CPI

مؤشر أسعار المستهلك ،مؤشر عام 2010م = 100

32

CPI_WLD

مؤشر أسعار المستهلك ،لعالم 2010م = 100

33

CPI_USA

مؤشر أسعار المستهلك للواليات المتحدة األمريكية ،مؤشر عام 2010م = ( 100أعيد تسعيرها من أسعار
األعوام )10 = 1982/1984
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الملحق الثاني (ب) .متغيرات نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
م

الرمز المختصر

الوصف والوحدة

34

CPIi

مؤشر أسعار المستهلك ،مؤشر عام  ،100 = 2010تشير ( )iللقطاعات االثنا عشر التالية = art :الترفيه
والثقافة = cloth ،المالبس = comm ،التجارة = edu ،التعليم اإللكتروني = food ،الغذاء والمشروبات،
 = healالصحة = hh ،السلع المنزلية = htl ،الفنادق والمطاعم = misc ،متفرقات =tobc ،التبغ= tra ،
المواصالت = u ،المرافق

35

CROSS_DEPS

إجمالي الودائع عبر الحدود لدى البنوك األجنبية في نهاية الفترة  ،بماليين الدوالرات األمريكية ،القيمة االسمية

36

CROSS_DEPS_FB

إجمالي الودائع عبر الحدود لدى البنوك األجنبية من قبل غير البنوك في نهاية الفترة ،بماليين الدوالرات
األمريكية ،القيمة االسمية

37

CROSS_LOANS

قروض عبر الحدود من البنوك األجنبية الموجودة في نهاية الفترة بماليين الدوالرات األمريكية ،بالقيمة
االسمية

38

CROSS_LOANS_FB

قروض عبر الحدود من البنوك األجنبية الموجودة إلى غير البنوك في نهاية الفترة ،بماليين الدوالرات األمريكية،
بالقيمة االسمية

39

DBij

متغير بليب ( )Blipاالفتراضي ،قيمة الوحدة اإليجابية في العام ( )iوقيمة الوحدة السلبية في العام ( ،)jبينما
تكون القيمة صفرية في خالف ذلك

40

DCOIL_IND

الطلب على النفط الخام في الصناعة ،مليون طن نفط مكافئ

41

DCOIL_U

الطلب على النفط الخام في المرافق ،مليون طن نفط مكافئ

42

DD

اإليداعات تحت الطلب ،القيمة االسمية ،مليون ريال سعودي

43

DDIS_IND

الطلب على الغاز /باستثناء زيت الديزل ،الوقود الحيوي في الصناعة ،مليون طن نفط مكافئ

44

DDIS_TRA

الطلب على الغاز /باستثناء زيت الديزل ،الوقود الحيوي في وسائل النقل ،مليون طن نفط مكافئ

45

DDIS_U

الطلب على الغاز /باستثناء زيت الديزل ،الوقود الحيوي في المرافق ،مليون طن نفط مكافئ

46

DEBTINT

مدفوعات الفوائد على الدين الخارجي بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

47

DEBTS

نسبة خدمة الدين المدفوعة بماليين الدوالرات ،بالقيمة االسمية

48

DEBTS_P_X

نسبة خدمة الدين ،نسبة الصادرات بماليين الدوالرات بالقيمة االسمية

49

DELE_AGR

الطلب على الكهرباء في القطاع الزراعي ،مليون طن نفط مكافئ

50

DELE_COM

الطلب على الكهرباء في الخدمات التجارية ،مليون طن نفط مكافئ

51

DELE_GOV

الطلب على الكهرباء في الخدمات العامة ،ومليون طن نفط مكافئ

52

DELE_IND

الطلب على الكهرباء في القطاع الصناعي ،ومليون طن نفط مكافئ

53

DELE_RES

الطلب على الكهرباء في القطاع السكني ،مليون طن نفط مكافئ

54

DEN_i

الطلب على الطاقة ،تشير ( )iللقطاعات الـ 19التالية = agr :الزراعة  = con ،البناء والتشييد = dis ،التوزيع،
 = govالحكومي = comm ،التجاري = man ،التصنيع = manno ،التصنيع غير النفطي = min ،التعدين،
 = minothقطاعات التعدين األخرى = mq ،المناجم والمحاجر = noil ،غير النفطي = oil ،النفطيoilmin ،
= استثمار النفط = oilref ،مصفاة النفط = oths ،خدمات أخرى = ser ،الخدمة = tracom ،النقل واالتصاالت،
 = uالمرافق = de_oth_tra ،أوجه الطلب األخرى على الطاقة في مجال النقل.

55

DEN_TOT

إجمالي الطلب على الطاقة ،مليون طن نفط مكافئ

56

DEN_TOT_CPA

إجمالي الطلب على الطاقة في القطاعات التجارية والعامة والزراعية ،مليون طن نفط مكافئ

57

DEN_TOT_IND

إجمالي الطلب على الطاقة في الصناعة ،مليون طن نفط مكافئ

58

DEN_TOT_RES

مطالبة إجمالي الطاقة في القطاع السكني ،مليون طن نفط مكافئ

59

DEN_TOT_TRA

مطالبة إجمالي الطاقة في قطاع النقل ،مليون طن نفط مكافئ

60

DGAS_TRA

الطلب على محرك البنزين باستثناء الوقود الحيوي في النقل ،مليون طن نفط مكافئ

61

DHFO_IND

الطلب على زيت الوقود الثقيل في الصناعة ،مليون طن نفط مكافئ

62

DI_Z

الدخل الخاص القابل للتصرف فيه ،مليون ريال سعودي

63

DKER_RES

الطلب على وقود الطائرات النفاثة من نوع الكيروسين الوقود الحيوي في القطاع السكني ،مليون طن نفط
مكافئ

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
العربية السعودية

71
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المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
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64

DKER_TRA

الطلب على وقود الطائرات النفاثة من نوع الكيروسين الوقود الحيوي في قطاع النقل ،مليون طن نفط
مكافئ

65

DLPG_RES

الطلب على أنواع الغاز البترولي المسال في القطاع السكني ،مليون طن نفط مكافئ

66

DNGA_IND

الطلب على الغاز الطبيعي في الصناعة ،مليون طن نفط مكافئ

67

DNGA_U

الطلب على الغاز الطبيعي في المرافق ،مليون طن نفط مكافئ

68

DOILREF_i

إجمالي الطلب على النقط المكرر بماليين األطنان من النفط المكافئ ،يشير المختصر ( )iإلى الدول الـ45
التالية ،وهي :األرجنتين وأستراليا والنمسا وبلجيكا وبلغاريا والبرازيل وكندا وسويسرا وتشيلي والصين
وجمهورية التشيك وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة .بينما تشير المختصرات
التالية للدول قرين كل منها ،وهي = GRC :اليونان  = HKG ،هونج كونج الصينية = HRV ،كرواتياHUN ،
= المجر = IDN ،إندونيسيا = IND ،الهند = IRL ،أيرلنديا = ITA ،إيطاليا = JPN ،اليابان = KOR ،كوريا
الجنوبية = MEX ،المكسيك = MYS ،ماليزيا = NLD ،هولندا = NOR ،النرويج = PHL ،الفلبين= POL ،
بولندا = PRT ،البرتغال = ROM ،رومانيا = RUS ،روسيا = SGP ،سنغافورة = SVC ،جمهورية سلوفاكيا،
 = SWEالسويد  = TAI ،تايوان = THA ،تايالند = TUR ،تركيا = UAM ،اإلمارات العربية المتحدة= USA ،
الواليات المتحدة األمريكية = ZAF ،جنوب إفريقيا.

69

DOILREF_T

إجمالي الطلب على النفط المكرر ،مليون طن نفط مكافئ

70

DOMD

الطلب المحلي الحقيقي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،أسعار عام 2010م

71

DOMD_Z

الطلب المحلي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

72

DOTH_IND

الطلب على المنتجات النفطية المكررة األخرى في الصناعة ،مليون طن نفط مكافئ

73

Dpi

متغير Pulseاالفتراضي ،قيمة الوحدة في العام ( )iوالقيمة الصفرية بخالف ذلك

74

DQM

ودائع أخرى شبيهة بالنقود ،بالقيمة االسمية ،مليون ريال سعودي

75

DSHi

متغير التحول االفتراضي ،قيمة الوحدة من العام األولى فصاعدا

76

DTS

الودائع ألجل وودائع االدخار ،بالقيمة االسمية ،مليون ريال سعودي

77

ECT_i

يقصد بها مصطلح تصحيح الخطأ للمعادلة المسماة معادلة ()i

78

ERREAL

أرباح حقيقية (نسبة إلى مؤشر أسعار المستهلك) ،ريال سعودي لكل موظف ،بالقيمة االسمية

79

ET

مجموع العمالة ،باآلالف الشخاص

80

ETi

العمالة في القطاع ( )iباآلالف ،حيث تشير ( )iللقطاعات الـ 18التالية = agr :الزراعة = con ،التشييد والبناء،
 = disالتوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية = gov ،الحكومية = man ،التصنيع = manno ،التصنيع غير
النفطي = min ،التعدين = minoth ،قطاعات التعدين األخرى = noil ،غير النفطي = oil ،النفطي= ،
 oilminاستثمار النفط = oilref ،مصفاة تكرير النفط = mano ،تكرير البترول والنفط = oths ،خدمات
أخرى = ser ،الخدمات = tracom ،المواصالت واالتصاالت = u ،المرافق.

81

ETP

مجموع العمالة الخاصة ،باآلالف األشخاص

82

ETPNS

العمالة الخاصة ،المغتربون ،باآلالف األشخاص

83

ETPS

العمالة الخاصة ،السعوديون ،باألالف األشخاص

84

ETS

اجمالي العمالة السعودية ،باألالف األشخاص

85

EXPL

رسوم العمالة الوافدة ،مليون ريال سعودي

86

FDi

الطلب النهائي في القطاع ( ،)iمليون ريال سعودي في عام 2010م ،وتشير ( )iللقطاعات العشرين التالية:
 = agrالزراعة = con ،التشييد والبناء = dis ،التوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية = gov ،الحكومية=ind ،
الصناعي = man ،التصنيع = manno ،التصنيع غير النفطي = min ،التعدين = minoth ،قطاعات التعدين
األخرى = mq ،المناجم والمحاجر = noil ،غير النفطية = oil ،النفطية oilmin = ،استثمار النفط= oilref ،
مصفاة تكرير النفط = oths ،الخدمات األخرى = ser ،الخدمات = tracom ،االتصاالت والنقل = u ،المرافق،
 = chpetالبتروكيماوية.

87

FDI$

إجمالي االستثمار األجنبي المباشر ،بماليين الدوالرات

88

FDI$IN

تدفق االستثمار األجنبي المباشر ،بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

89

FDI$OUT

تدفق االستثمار األجنبي المباشر ،بماليين الدوالرات ،بالقيمة االسمية

90

FISIM

الناتج المحلي اإلجمالي ،الوسطاء الماليون ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية
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91

FISIM_Z

مصاريف إدارية حكومية ،مليون ريال سعودي

92

GAE_Z

الرصيد الحكومي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية

93

GAP_i

 GAPوفق ًا للنشاط االقتصادي ،حيث تشير ( )iإلى القطاعات الـ 11التالية = agr :الزراعة = con ،التشييد
والبناء = dis ،التوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية  = gov ،الحكومية  = manno ،التصنيع غير النفطي،
 = noilغير النفطي = oilref ،مصفاة نفط = oths ،خدمات أخرى = tracom ،النقل واالتصاالت = u ،المرافق.

94

GB

الرصيد الحكومي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي بالقيمة االسمية

95

GBNOIL

الرصيد المالي الحكومي غير النفطي ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

96

GC

االستهالك الحكومي الحقيقي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،أسعار عام 2010م

97

GC_Z

االستهالك الحكومي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،بالقيمة االسمية

98

GCGPE

تحويالت القطاع الشخصي من الحكومة المركزية ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي بالقيمة األسمية

99

GDP

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،أسعار عام 2010م

100

GDP$_WLD

الناتج المحلي اإلجمالي العالمي واألسعار الثابتة وسعر الصرف ،بماليين الدوالرات األمريكية ،وأسعار عام
2010م المعدلة موسمي ًا

101

GDP$_Z

الناتج المحلي اإلجمالي بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

102

GDP_Z

الناتج المحلي اإلجمالي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

103

GEXP

اإلنفاق الحكومي اإلجمالي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

104

GI_Z

االستثمار الحكومي ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

105

GMO_Z

الصيانة والتشغيل الخاصة بالحكومة ،مليون ريال سعودي

106

GNDI_Z

الدخل القومي اإلجمالي المتاح ،مليون ريال سعودي

107

GREV

اإليرادات الحكومية اإلجمالية بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

108

GREV_EN

اإليرادات الحكومية لقطاع الطاقة ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

109

GREVNOIL

اإليرادات الحكومية غير النفطية ،مليون ريال سعودي ،بالقيمة االسمية

110

GREVOIL

اإليرادات الحكومية النفطية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

111

GREVOTH

اإليرادات الحكومية المتنوعة ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

112

GREVOTH_DUMMY

المتغير االفتراضي لإليرادات الحكومية األخرى

113

GREVOTHEXT

اإليرادات الحكومية غير النفطية الحالية ،مليون ريال سعودي

114

GREVNOIL

مبادرات اإليرادات غير النفطية باإلضافة إلى  85٪من مبيعات الطاقة ،مليون ريال سعودي

115

GVAi

إجمالي القيمة المضافة في القطاع ( )iباألسعار الحقيقية ووحدة العملة المحلية بماليين الرياالت السعودية
لعام 2010م .تشير ( )iللقطاعات الثالثة والعشرين ( )23التالية = agr :الزراعة = con ،البناء والتشييدdis ،
= التوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية = fibuoth ،الخدمات المالية والتجارية األخرى = gov ،الحكومية،
 = indالصناعي = indno ،الصناعة غير النفطية = man ،التصنيع = manno ،التصنيع غير النفطي= min ،
التعدين  = minoth ،مجاالت التعدين األخرى = mq ،المناجم والمحاجر = nit ،ضرائب االستيراد = noil ،غير
النفطية = oil ،النفطية = oilmin ،استثمار النفط = oilref ،مصفاة النفط  = oths ،الخدمات األخرى real ،
= القيمة المفترضة لإليجار = ser ،الخدمة = tracom ،النقل واالتصاالت = u ،المنافع .كذلك تشير (_ )zإلى
القيم االسمية.

116

GWS_Z

اإلنفاق الحكومي واألجور والرواتب ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

117

GWSA_Z

األجور الحكومية ،الرواتب والبدالت ،مليون ريال سعودي

118

HUVF

رسوم تأشيرة الحج والعمرة ،مليون ريال سعودي

119

IDi

الطلب المتوسط للقطاع ،) )iمليون ريال سعودي لعام 2010م ،وتشير ( )iللقطاعات الـ 22التالية= agr :
الزراعة = con ،البناء والتشييد = dis ،التوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية = fibuoth ،الخدمات المالية
والتجارية األخرى = gov ،الحكومية = ind ،الصناعي = man ،التصنيع = manno ،التصنيع غير النفطيmin ،
= التعدين  = minoth ،مجاالت التعدين األخرى = mq ،المناجم والمحاجر = nit ،ضرائب االستيراد= noil ،
غير النفطية = oil ،النفطية = oilmin ،استثمار النفط = oilref ،مصفاة النفط  = oths ،الخدمات األخرى ،
 = serالخدمة = tracom ،النقل واالتصاالت = u ،المنافع = chpet ،البتروكيماوية = fibuoth ،الخدمات المالية
والتجارية األخرى = man ،التصنيع.

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
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120

IF

االستثمار ،إجمالي االستثمار الثابت والحقيقي بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،أسعار عام 2010م

121

IF_Z

االستثمار ،إجمالي االستثمار الثابت بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

122

ILT_REV

إيرادات ضريبة األراضي غير المستغلة ،مليون ريال سعودي

123

INVi

تشير ( )iللقطاعات التسعة التالية = agr :الزراعة = con ،المباني غير السكنية = gov ،الحكومة= ind ،
الصناعة = noil ،القطاع غير النفطي = oil ،القطاع النفطي = oilref ،النفط المكرر = tot ،االقتصاد الكلي،
 = tracomالنقل.

124

IP

مؤشر اإلنتاج الصناعي ،مؤشر عام 2010م = 100

125

IS

تكوين مخزون أسهم استثمارية ،مليون  2010ريال سعودي

126

IS_Z

تكوين المخزون بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

127

LGT_REV

إيرادات ضريبة السلع الكمالية ،مليون ريال سعودي

128

LIABP

مطالبات البنوك على القطاع الخاص ،مليون ريال سعودي ،بالقيمة االسمية

129

LIAB_BIS_LOC

المطلوبات المحلية للبنوك األجنبية ،في نهاية الفترة ،بماليين الدوالرات األمريكية ،بالقيمة االسمية

130

LOANS_FROM_FOR

قروض من مصارف ذات إدارة أجنبية أو تقع مقارها في دول أجنبية (تاريخ االستحقاق أقل من سنة واحدة)،
بماليين الدوالرات األمريكية ،بالقيمة االسمية

131

LS

توريد العمالة ،باآلالف األشخاص

132

LTDEBT

الدين الخارجي طويل األجل ،بماليين الدوالرات األمريكية ،بالقيمة االسمية

133

M

الواردات من السلع والخدمات الحقيقية ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،لعام 2010م

134

M0

االحتياطي النقدي( M0 ،مستوى األوراق النقدية والعمالت المتداولة  +أرصدة البنوك العاملة) ،العملة
المتداولة خارج إطار الجهاز المصرفي ،بوحدة العملة المحلية  ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

135

M1

االحتياطي النقدي( M1 ،يتكون من العملة الفعلية والعملة المعدنية والودائع تحت الطلب والشيكات
السياحية والودائع األخرى القابلة للشيك وحسابات طلب السحب القابلة للتداول) ،وحدة العملة المحلية  ،مليون
ريال سعودي  ،اسمية

136

M2

االحتياطي النقدي( M2 ،مقياس عرض النقود التي تشمل النقد وإيداعات حسابات الشيكات القابلة للتحويل
لعملة قابلة للتحويل بكل سهولة) ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

137

M3

االحتياطي النقدي( M3 ،مقياس لعرض النقود يشمل  M2والودائع اآلجلة الكبيرة وصناديق سوق المال
المؤسسية واتفاقيات إعادة الشراء قصيرة األجل واألصول السائلة الكبيرة) ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال
سعودي ،القيمة االسمية

138

M_Z

الواردات من السلع والخدمات ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

139

MG

استيراد البضائع ،األسعار الحقيقية عام 2010م

140

MG$_Z

الواردات للسلع ،بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

141

MG_Z

الواردات للسلع ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

142

MOILREF

الواردات من السلع النفط المكرر ،مليون طن نفط مكافئ

143

MS

الواردات من الخدمات الحقيقية ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي  ،أسعار عام 2010م

144

MS$_Z

الواردات من الخدمات ،مليون دوالر ،القيمة االسمية

145

NATSAV

المدخرات الوطنية ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

146

NATSAV_P_IF

إجمالي المدخرات الوطنية كنسبة مئوية من إجمالي االستثمار المحلي

147

NFDI$

صافي تدفقات رأس المال غير األجنبي المباشر ،بماليين الدوالرات األمريكية ،القيمة االسمية

148

OILMBD

اإلنتاج الحقيقي للنفط ،مليون برميل يوميا

149

OILUSE

النفط واالستخدام المنزلي ،مليون برميل يوميا

150

ONOR

اإليرادات األخرى غير النفطية ،مليون ريال سعودي

151

OTHCAP$_Z

تدفقات رأس المال األخرى (الصافية) ،بماليين الدوالرات األمريكية ،القيمة االسمية

152

OVF

رسوم التأشيرات األخرى ،مليون ريال سعودي

153

PART

القوى العاملة :المملكة العربية السعودية
نسبة المشاركة في
ّ

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
العربية السعودية

74

الملحق الثاني (ب) .متغيرات نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
م

الرمز المختصر

الوصف والوحدة

154

PC

االستهالك ،معامل انكماش القطاع الخاص ،مؤشر عام 100 = 2010

155

PCOIL_IND

السعر( ريال سعودي /لكل طن) العربي الخفيف (ريال سعودي /لكل طن)

156

PDIS_IND

سعر الديزل لقطاع الصناعة (ريال سعودي /لكل طن)

157

PDIS_TRA

سعر الديزل لقطاع لنقل (ريال سعودي /لكل طن)

158

PE_i

أسعار الطاقة في القطاع ( )iالمتوسط المرجح ،ريال سعودي /لكل طن .تشير ( )iللقطاعات الثمانية التالية:
 = conالبناء والتشييد = fibu ،الخدمات المالية والتجارية = gov ،القطاع الحكومي = oths ،الخدمات األخرى،
 = mannoالتصنيع غير النفطي = oilref ،تكرير النفط = tracom ،النقل واالتصاالت = u ،قطاع المرافق.

159

PELE_AGR

سعر الكهرباء للقطاع الزراعي (ريال سعودي /لكل طن)

160

PELE_COMM

سعر الكهرباء للقطاع التجاري (ريال سعودي /لكل طن)

161

PELE_GOV

سعر الكهرباء للقطاع الحكومي (ريال سعودي /لكل طن)

162

PELE_IND

سعر الكهرباء للقطاع الصناعي (ريال سعودي /لكل طن))

163

PELE_RES

سعر الكهرباء للقطاع السكني (ريال سعودي /لكل طن)

164

PGAS_TRA

المتوسط المرجح لسعر البنزين االسمي (ريال سعودي /لكل طن)

165

PGC

االستهالك ،معامل االنكماش الحكومي ،مؤشر عام 100 = 2010

166

PGDP

معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي ،مؤشر عام 100 = 2010

167

PGDP_USA

الواليات المتحدة األمريكية  -معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي ،مؤشر عام 2009م = 100

168

PGDPi

معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي في القطاع ( ،)iمؤشر عام 2010م =  .100تشير ( )iللقطاعات األربعة
والعشرين التالية = agr :الزراعة = con ،البناء والتشييد = dis ،التوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية،
 = fibuothالخدمات المالية والتجارية األخرى = fisim،معامل انكماش إجمالي الناتج المحلي ،الخدمات المالية
المحتسبة = gov ،الحكومة  = ind ،الصناعة  = indno ،الصناعة غير النفطية = man ،التصنيع = manno ،
التصنيع غير النفطي =min ،التعدين minoth = ،أوجه التعدين األخرى = mq ،التعدين والمحاجرnit = ،
ضرائب االستيراد = noil ،غير النفطي = oil ،النفطي = oilmin ،استثمار النفط = oilref ،تكرير النفط،
 = othsخدمات أخرى = real ،اإليجارات المحتسبة  = ser ،الخدمات = tracom ،النقل واالتصاالت= u،
المرافق.

169

PHFO_IND

سعر زيت الوقود الثقيل (ريال سعودي /لكل طن)

170

PKER_RES

سعر الكيروسين (ريال سعودي /لكل طن)

171

PKER_TRA

سعر وقود الطائرات (ريال سعودي /لكل طن)

172

PLPG_RES

(ريال سعودي /لكل طن) سعر غاز البترول المسال الفعلي للسنة (ريال سعودي /لكل طن)

173

PMG

معامل انكماش البضائع ،مؤشر عام 2010م = 100

174

PNGA_IND

سعر الغاز الطبيعي (ريال سعودي /لكل طن)

175

POP

إجمالي عدد السكان ،األالف األشخاص

176

POPS

السكان السعوديين ،اآلالف األشخاص

177

POPSF

السكان ،إجمالي اإلناث السعوديات ،األالف األشخاص

178

POPSM

السكان ،مجموع الذكور السعوديين ،األالف األشخاص

179

POPNS

السكان غير السعوديين ،باآلالف األشخاص

180

POPNSF

إجمالي السكان ،اإلناث غير السعوديات ،باآلالف األشخاص

181

POPNSM

السكان ،مجموع الذكور غير السعوديين ،باألالف األشخاص

182

POPi

السكان باآلالف األشخاص ،تشير ( )iللفئات العمرية الـ 12التالية،30-34 ،25-29 ،20-24 ،15-19 ،0-14 :
 65- ،60-64 ،55-59 ،50-54 ،45-49 ،40-44 ،35-39وأكبر.

183

POPFi

السكان اإلناث باآلالف األشخاص ،تشير (ه) للفئات العمرية الـ 12التالية،25-29 ،20-24 ،15-19 ،0-14 :
65- ،60-64 ،55-59 ،50-54 ،45-49 ،40-44 ،35-39 ،30-34وأكبر.

184

POPMi

السكان الذكور باآلالف األشخاص ،حيث تشير ( )iللفئات العمرية الـ 12التالية25- ،20-24 ،15-19 ،0-14 :
65- ،60-64 ،55-59 ،50-54 ،45-49 ،40-44 ،35-39 ،30-34 ،29وأكبر.

185

POPW

السكان في سن العمل ،باآلالف األشخاص

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
العربية السعودية

75

الملحق الثاني (ب) .متغيرات نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
الوصف والوحدة

م

الرمز المختصر

186

PORT$

صافي تدفقات االستثمار في المحفظة (صافي سندات الخزانة) ،بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

187

PORT$IN

االستثمار في المحفظة الداخلية (صافي السندات) بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

188

PORT$OUT

االستثمار في المحفظة الخارجية ،بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

189

POT_i

الناتج المحتمل بحسب النشاط االقتصادي ،تشير ( )iللقطاعات الـ 11التالية = agr :الزراعي = con ،البناء
والتشييد = dis ،التوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية = gov ،الحكومي = manno ،التصنيع غير
النفطي = noil ،غير النفطي = oilref ،تكرير النفط = oths ،خدمات أخرى = tracom ،النقل واالتصاالتu،
= المرافق.

190

POTH_IND

سعر المنتجات النفطية المكررة األخرى المستخدمة في الصناعة ،المتوسط المرجح (ريال سعودي /لكل طن)

191

PPI

األسعار ،مؤشر المنتج  -اإلجمالي ،مؤشر عام 2010م = 100

192

PSCAPE

نفقات رأس المال العام ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

193

PSCE

مصروفات القطاع العام الجارية ،مليون ريال سعودي ،القيمة االسمية

194

PX

معامل انكماش الصادرات ،المجموع ،مؤشر عام 2010م = 100

195

QOILREF

إمدادات النفط المكرر ،مليون طن نفط مكافئ

196

RCB

سعر الفائدة ،سياسة البنك المركزي ،نسبة مئوية ،٪القيمة االسمية لثالثة أشهر

197

RCBEOP

سعر الفائدة ،سياسة البنك المركزي ،نهاية الفترة ،نسبة مئوية ،٪القيمة األسمية لثالث أشهر

198

RDEBT

سعر الفائدة الفعلي على الدين الخارجي ،نسبة مئوية ،٪القيمة االسمية

199

RES$

االحتياطيات من النقد األجنبي ،مليون دوالر أمريكي ،القيمة االسمية

200

RES$GOLD

االحتياطيات من الذهب ،مليون دوالر أمريكي ،القيمة االسمية

201

RES$INCGOLD

االحتياطيات من النقد األجنبي بما فيها الذهب ،بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

202

RES$M

االحتياطيات ،أشهر غطاء االستيراد ،أشهر

203

RES$XGOLD

االحتياطيات من النقد األجنبي باستثناء الذهب ،بماليين الدوالرات األمريكية ،القيمة االسمية

204

RES$XGOLD_BIS

االحتياطيات الدولية باستثناء الذهب ،في نهاية الفترة ،بماليين الدوالرات األمريكية ،القيمة االسمية

205

RLEND

سعر الفائدة واإلقراض ،نسبة مئوية ،٪القيمة االسمية

206

RLG

سعر الفائدة للسندات الحكومية لمدة  10سنوات ،نسبة مئوية  ،٪القيمة االسمية

207

RLGEOP

سعر الفائدة على المدى الطويل ،نهاية الفترة ،نسبة مئوية ،٪القيمة االسمية

208

RRLEND

سعر الفائدة الحقيقي لإلقراض ،نسبة مئوية٪

209

REER

سعر الصرف الفعلي الحقيقي ،وحدات سلة عمالت الشركاء التجاريين الرئيسيين لوحدة الريال السعودي لعام
2010م = 100

210

RRXD

سعر الصرف الحقيقي ،سعر الدوالر األمريكي لكل ريال سعودي ،مؤشر عام 2010م = 100

211

RSH

سعر الفائدة على المدى القصير ،نسبة مئوية ،٪القيمة االسمية

212

NEER

سعر الصرف الفعلي ،وحدات سلة عمالت الشركاء التجاريين الرئيسين لوحدة الريال السعودي لعام 2010م =
100

213

RXD

سعر صرف نشرة االكتتاب ( ،)EOPالقيمة األسمية للدوالر مقابل الريال السعودي ،القيمة االسمية

214

SDR_HOLD

حيازات حقوق السحب الخاصة في نهاية الفترة ،بماليين الدوالرات األمريكية ،القيمة االسمية

215

STDEBT

الدين الخارجي قصير األجل ،بماليين الدوالرات األمريكية ،القيمة االسمية

216

TDi

إجمالي الطلب على القطاع ( ،)iمليون ريال سعودي لعام 2010م ،وتشير ( )iللقطاعات الـ 22التاليةagr :
= الزراعة = con ،البناء والتشييد = dis ،التوزيع = fibu ،الخدمات المالية والتجارية = gov ،الحكومة = ind ،
الصناعي = man ،التصنيع = manno ،الصناعات غير النفطية = min ،التعدين  = minoth ،أوجه التعدين
األخرى = mq ،التعدين والمحاجر = noil ،القطاع غير النفطي  = oilالقطاع النفطي = oilmin ،استثمار
النفط = oilref ،تكرير النفط = oths ،الخدمات األخرى = ser ،الخدمات = tracom ،النقل واالتصاالت= u ،
المرافق chpet ،الكيماويات البترولية = fibuoth ،الخدمات المالية والتجارية األخرى = man ،التصنيع.

217

TDEBT$

إجمالي الدين الخارجي ،بماليين الدوالرات ،القيمة االسمية

218

TF_REV

الغرامات المرورية ،مليون ريال سعودي

نموذج كابسارك االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية ( :)KGEMMنموذج اقتصاد كلي للمملكة
العربية السعودية

76

الملحق الثاني (ب) .متغيرات نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM
م

الرمز المختصر

الوصف والوحدة

219

TFE

إجمالي اإلنفاق النهائي الحقيقي ،بوحدة العملة المحلية ،مليون ريال سعودي  ،أسعار عام 2010م

220

U

البطالة ،باآلالف األشخاص

221

ULCi

وحدة تكلفة العمالة في القطاع ( ،)iحيث تشير ( )iللقطاعات الـ  12التالية:

222

UR

 = Conالبناء والتشييد = dis ،التوزيع = fibuoth ،الخدمات المالية والتجارية األخرى = gov ،الحكومي،
 = mannoالتصنيع غير النفطي = noil ،غير النفطي = oil ،النفطي = oilref ،تكرير النفط = oths ،الخدمات
األخرى = ser ،الخدمات = tracom ،النقل والمواصالت = u ،المرافق.

223

UR_C

معدل البطالة

224

UR_N

مكون دوري لمعدل البطالة

225

VAT_RATE

معدل التضخم غير المتسارع للبطالة

226

VAT_REV

معدل ضريبة القيمة المضافة ،نسبة مئوية٪

227

VAT_REV_DUMMY

إيرادات ضريبة القيمة المضافة ،مليون ريال سعودي
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الملحق الثاني (ب) .متغيرات نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ()KGEMM

م

الرمز المختصر

الوصف والوحدة
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أي عوامل في هذا النص.
مالحظة :إننا وألغراض التبسيط لم نورد أي مفردات متناقضة متباينة أو نضف ّ
يحتوي اإلصدار الثالث من نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة العالمية على عدد ( )310من المتغيرات الداخلية ،إضافة لعدد ( )278من المتغيرات الخارجية،
التي تعد أكثرها متغيرات عالمية ومتغيرات افتراضية.
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 نتائج محاكاة نموذج.)الملحق الثاني (ج
“كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية في العينة
 الناتج المحلي اإلجمالي وإجمالي القيمة المضافة غير النفطية بماليين الرياالت: مؤشرات الكتلة الحقيقية.)C1( الشكل
.)IFNOILP( ) وصناديق االستثمار غير النفطية الخاصة والحقيقية بماليين الرياالت السعوديةGVANOIL( السعودية
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) وإجماليGEXP(  القيمة االسمية، اإلنفاق الحكومي اإلجمالي بماليين الرياالت السعودية: مؤشرات الكتلة المالية.)C2( الشكل
 بماليين،) واإليرادات الحكومية من مبيعات الطاقةGREV(  القيمة االسمية، بماليين الرياالت السعودية،اإليرادات الحكومية
.)GREVEN(  القيمة االسمية،الرياالت السعودية
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 التضخم في تغيير مؤشر،)CPI inflation(  التضخم في تغيير مؤشر أسعار المستهلكين: مؤشرات كتلة األسعار.)C3( الشكل
) والتضخم في تغيير مؤشر أسعار المستهلك واإلسكانCPIFOOD inflation( أسعار المستهلك والمواد الغذائية والمشروبات
.)CPIU inflation( والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود األخرى
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 نتائج محاكاة نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي.)الملحق الثاني (ج
المخصص للطاقة العالمية في العينة

 باآلالف،) والعمالة في األنشطة غير النفطيةET(  باآلالف األشخاص، إجمالي العمالة: مؤشرات كتلة سوق العمل.)C4( الشكل
.)ETMANNO(  باآلالف األشخاص،) و العمالة في قطاع التصنيع غير النفطيETNOIL(
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 بماليين الرياالت،M2 ، نمو النسبة المئوية للتغيرات السنوية في عرض األوراق النقدية: مؤشرات الكتلة النقدية.)C5( الشكل
، بماليين الرياالت السعودية،M3 ، ونمو النسبة المئوية للتغيرات السنوية في عرض األوراق النقدية، القيمة االسمية،السعودية
SAR/USD  ونمو النسبة المئوية لتغيير سعر الصرف الحقيقي الفعال الريال السعودي مقابل الدوالر األمريكي،القيمة االسمية
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 ) والواردات والسلعXGNOIL(  الصادرات الحقيقية للسلع غير النفطية: المؤشرات الخارجية ومؤشرات الطاقة.)C6( الشكل
.)M and DEN_TOT(  مليون طن نفط مكافئ، بماليين الرياالت السعودية والطلب على الطاقة في االقتصاد الكلي،والخدمات
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نبذة عن المؤلفين
فخري ج .حسنوف
زميل باحث يتولى قيادة مشروع نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص
للطاقة العالمية وتمتد اهتماماته البحثية وخبراته في نمذجة االقتصاد القياسي والتنبؤ
به ،وبناء وتطبيق نماذج االقتصاد الكلي ألغراض السياسة العامة واقتصاديات الطاقة مع
التركيز بشكل خاص على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية ،وهو حاصل على درجة الدكتوراه
في االقتصاد.
فريدريك ل .لوتيز
باحث زائر في المركز ويعمل في مشروع نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية وهو أستاذ علوم االقتصاد بجامعة جورج واشنطن ،تركز أبحاثه
في مجاالت النمذجة االقتصادية والتنبؤ ،وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد.

جيهن ميكايلوف
زميل باحث في المركز ويعمل في مشروع نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ،وتشمل اهتماماته البحثية األساسية على سبيل المثال ال
الحصر :االقتصاد القياسي للسالسل الزمنية المطبقة واقتصاديات الطاقة والبيئة
والتنمية المستدامة ،وهو حاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية.
محمد جاويد
باحث زائر في المركز يعمل في مشروع نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي
المخصص للطاقة العالمية ،وهو خبير أبحاث في قسم االقتصاد الكلي والنمو بالمعهد
الباكستاني القتصاديات التنمية .وتتضمن اهتمامات محمد البحثية األساسية على سبيل
المثال ال الحصر :االقتصاد القياسي للسلسلة الزمنية المطبقة واقتصاديات الطاقة
والبيئة والتنمية المستدامة ،وهو حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد.
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نبذة تعريفية عن المشروع
يتمثل الهدف من مشروع نموذج “كابسارك” االقتصادي القياسي المخصص للطاقة
العالمية في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية ( )KGEMMفي تطوير
أداة لتحليل السياسات المحلية تتناول بالدراسة والتحليل آثار تدابير السياسة الداخلية
والصدمات االقتصادية والطاقة العالمية على المملكة العربية السعودية ،إذ عادة ما تركز
النماذج المتاحة بصفة عامة على االقتصاد العالمي والمساهمين الرئيسيين في الناتج
المحلي اإلجمالي العالمي ،وذلك باستخدام تمثيل مبالغ فيه لالقتصادات الرئيسية
المصدرة للنفط والغاز بما فيها المملكة العربية السعودية بغية جذب تدفقات الطاقة إلى
النظام العالمي.
يقوم المشروع بتطوير وتحسين النموذج الموضح أعاله لألغراض التالية:
تقديم تمثيل أفضل لالقتصاد السعودي من خالل مراعاة الحقائق النمطية لالقتصاد
السعودي.
تزويد فريق البحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك)
وأصحاب المصلحة بنموذج االقتصاد الكلي الذي يتميز بالمرونة والقابلية للتخصيص
في تقييم آثار خيارات السياسات المختلفة (إلصالحات أسعار الطاقة وتغييرات
السياسات المالية وخالفها) على اقتصاد المملكة العربية السعودية ،ويعد هذا
النموذج قادر ًا كذلك على تحليل الوضع الحالي والمسارات المستقبلية لمؤشرات
االقتصاد الكلي ومؤشرات الطاقة.
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