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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 .اآلراء واألفكار
الواردة هنا تخص الباحثين معدي الدراسة ،وال تعكس بالضرورة موقف المركز ووجهة نظره.

الجوانب السلوكية لتحول الطاقة :التقرير المنهجي المشترك لكابسارك ومركز كاتابولت ألنظمة الطاقة

2

الملخص
تدعو االبتكارات في تحوالت الطاقة إلى ضرورة إيجاد طريقة جديدة لفهم صناعة الطاقة ومنتجاتها وخدماتها النهائية
وطرق تحليلها ،وتشير هذه الورقة إلى العمل الذي قام به كل من مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) ومركز كاتابولت ألنظمة الطاقة بشأن السبل البديلة لفهم تأثير تقنيات الطاقة الجديدة على األسواق
وسلوك المستهلك.
تجدون أدناه ملخص ًا ألهم الرسائل الناتجة عن هذا العمل المشترك:
يعمل االبتكار التقني واستجابات الجهات الفاعلة له في قطاع الصناعة على تحويل توفير الكهرباء من سلعة إلى
بدال من بيع الكيلوواط في الساعة.
صب التركيز على بيع خدمات الطاقة ً
خدمة ،بمعنى ّ
تتيح تقنيات وخدمات الطاقة الجديدة إنشاء أسواق جديدة ،حيث توفر التقنيات إمكانية معالجة تفضيالت
المستهلكين غير المتحققة ،ويمكن أن تنشأ الفرص الجديدة لألسواق كنتيجة غير مخطط لها الستخدام بعض
هذه التقنيات.
إن كانت صناعة الكهرباء ستعمل كسوق خدمات؛ فما الذي يمكننا تعلمه من األسواق المشابهة؟ يقدم سوق
التأمين واالتصاالت واألسواق األخرى القائمة على االقتصادات المشتركة العديد من الدروس لمصممي أسواق
الطاقة باعتبارها أسواق ًا للخدمات.
كذلك يمكن لألسواق األخرى ذات الهياكل المماثلة أن توفر معلومات عن سلوك الجهات الفاعلة في قطاع
الصناعة ،والتي يمكن فيما بعد تجسيدها في أسواق خدمات الكهرباء «االفتراضية» .ويمكن استخدام هذه
التجارب االفتراضية للتعرف على الهيكل المطلوب لألسواق والمنتجات التي يمكن تقديمها وأسعارها الضمنية.
تعتبر الرقمنة -أي تحليالت البيانات الضخمة -عامل تمكين أساسي إلنشاء األسواق ،ويمكن استخدامها إلنتاج
المنتجات المصممة خصيص ًا والمنتجات المفضلة وتمكين المستخدمين من التمييز الفعلي لألسعار .وتترتب
على مثل هذا التسعير الفردي آثار هامة للبحوث والطرق واألنظمة االقتصادية.
فهم النظرية المستندة على سلوك المستهلك يمكن أن يساعد على تصميم سياسات حول الكيفية التي
يتصرف بها األشخاص حتى يحققوا األهداف المجتمعية بنجاح.
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الخلفية
من نحن؟
يعتبر مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) مؤسسة غير هادفة للربح تجري بحوث ًا
مستقلة في مجال اقتصاديات الطاقة العالمية .يقع مقر
المركز في مدينة الرياض ،ويعمل على تطوير األطر
االقتصادية لإلسهام في المواءمة الفعالة بين أهداف
ونتائج سياسات الطاقة .يتعاون باحثوا المركز مع
المراكز البحثية الدولية الرائدة وهيئات السياسة العامة
والمؤسسات الصناعية الحكومية لتبادل المعرفة واألفكار
وتطوير األطر التحليلية الرائدة.
ويعد مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة ( )ESCمركز ًا
ومستقال غير هادف للربح ،ويعمل على سد
متميز ًا
ً
الفجوة بين القطاع الصناعي والحكومي واألوساط
األكاديمية والبحثية .ولقد تم إنشاؤه لتسريع عملية
التحول في أنظمة الطاقة في المملكة المتحدة ،وضمان

حصول الشركات والمستهلكين في البالد على فرص
النمو المستدام .يتعاون المركز مع القطاع الصناعي
واألوساط األكاديمية والقطاع الحكومي لتجاوز العقبات
النظامية الحالية لسوق الطاقة ،والمساعدة في إظهار
إمكانات المنتجات والخدمات وسالسل القيمة الجديدة.

ما الغرض من هذا التقرير؟
يعمل كل من فريق الطاقة الكهربائية وتحوالت الطاقة
التابع لكابسارك ومركز كاتابولت ألنظمة الطاقة على
جانبين مختلفين من االختالل التكنولوجي في قطاع
الطاقة ،وهما :تقديم الخدمات المتعلقة بالطاقة،
الكهرباء .وتوصل هذان المركزان في أبحاثهما إلى
حلول متشابهة لمعالجة االختالل التكنولوجي في قطاع
الطاقة .ويجمع هذا التقرير الدروس المستفادة والمتبادلة
بين المركزين ،ويهدف إلى تعزيز البحوث الجديدة في هذا
المجال.
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أساليب عملنا :كابسارك
ركز عمل كابسارك المتعلق باالبتكارات في مجال
تحوالت قطاع الكهرباء على تفكيك ترابط الخدمات
األساسية في قطاع الكهرباء (،)KAPSARC 2016
وتطوير األساس االقتصادي الجزئي لموثوقية الخدمة.
وقد قام هذا البحث بدراسة تجارب الصناعات المختلفة
التي تشبه قطاع الطاقة الكهربائية ،وتلك التجارب ذات
االقتصادات المشتركة والتي واجهت في اآلونة األخيرة
حاالت من االضطراب بسبب التقنية .وفي فوينتس
( ،)2016ذكرنا أنه مع إعادة توزيع المخاطر في أسواق
الكهرباء ووجود المفارقة الواضحة بين السعة (االحتياطية)
ومؤشرات األسعار (الندرة) قد يمهد ذلك الطريق لتطوير
دور جديد لشركات الكهرباء الحالية.
كما أكدنا في ( ))Fuentes and Bracamontes (2016أن
التوجه الكبير لموارد الطاقة الموزعة يزيد من تفكك قطاع
الطاقة سواء كان من حيث الخدمات أو من حيث سلسلة
األنشطة المولدة للقيمة ،وتستند هذه الفكرة جزئي ًا إلى
نهج األسواق التي تهدف إلى نزع الكربون من أنظمة
الكهرباء الموضح في Keay, Rhys and Robinson

( .)2017فقد اقترح الباحثون إنشاء أسواق طاقة
مستقلة ،بحيث يمكن للمستهلك االختيار بين عقدين
مختلفتين لخدمات الكهرباء “حسب الطلب” ،وهذه
الخدمات من الممكن ان تكون باهظة الثمن ومولدة من
مصادر الطاقة المتجددة.
أما في (،Fuentes, Blazquez and Adjali (2019
فقد قمنا بتحليل جدوى إنشاء سوق للموثوقية باعتبارها
خدمة ،ويعتمد حل الموثوقية المقترح على إعادة توليد
الطاقات العاطلة لشركات الكهرباء ،وإعادة تسعيرها
كتأمين .وتدعم هذه الفكرة مقترح ()Helms’ (2016
لتحويل األصول الذي يشير إلى تحويل األصول الملموسة
إلى أصول غير ملموسة ،وهو عامل إدخال رئيس يستخدم
إلدخال قيمة التغييرات في نماذج األعمال األساسية .أما
في ( Fuentes and Segupta (2019فقد قمنا بتشكيل
بعض الفرضيات وإدراجها في نموذج “قائم على العامل “
واستخدمناه كحل وسط إلنشاء أسواق جديدة.
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أساليب عملنا :مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة
تتمثل مهمة هذا المركز في الكشف عن االبتكارات
وفتح أسواق جديدة الجتذاب فرص النمو النظيف ،ويركز
في عمله على إيجاد دافع للطلب على ابتكارات أنظمة
الطاقة وذلك بالمساهمة في إزالة العوائق وفتح أسواق
جديدة ،كما يقدم هذا المركز الدعم العملي للمبتكرين
في القطاع الختبار وتسويق العمليات والمنتجات ونماذج
األعمال الجديدة.
تعتبر مستويات الراحة البيئية المكانية أحد األسواق
الرئيسة ،حيث تعد التدفئة الخالية من الكربون إحدى
التحديات الكبيرة التي تواجه المملكة المتحدة في عملية
التحول لنظام الطاقة لتحقيق أهداف خفض الكربون.
وتمثل تدفئة المباني حوالي خمس االنبعاثات الكربونية
في المملكة المتحدة ،وستحتاج األسر المحلية البالغ
عددها  27مليون أسرة إلى سرعة تبني حلول تدفئة
جديدة منخفضة الكربون إذا أرادات البالد تحقيق ميزانيات
الكربون وطموحات الوصول إلى النمو النظيف.
ومع ذلك ،هناك أربعة تحديات رئيسة ينبغي التطرق إليها
لتبني الحلول منخفضة االنبعاثات الكربونية ،وهي:
الراحة :يرغب المستهلكون في خوض تجارب جيدة
عند شراء واستخدام أجهزة التدفئة ،ويمكن أن يشكل
هذا تحديا لوجود العديد من الخيارات المتاحة منخفضة
الكربون ،ويختلف الحل األمثل بحسب المنزل
ومنطقته ،كما يعتبر وعي المستهلكين بالخيارات
محدوداً .فعلى سبيل المثال ،قد تناسب المضخات
الحرارية المنازل المعزولة جيدا ،وقد تكون التدفئة
المناطقية أفضل حل في المدن الحضرية المكتظة
بالسكان ،وقد يكون الهيدروجين الحل األفضل إذا تم
التوصل إلى استخدام جديد لشبكة الغاز.

السهولة :يرغب المستهلكون في أن يكون تركيب
نظام التدفئة سريع ًا وسهال .واليوم يقوم حوالي
ثلث األسر في المملكة المتحدة باستبدال أنظمة
التدفئة عند تعطلها فقط ،وقد ال تكون التدفئة
منخفضة الكربون في هذه الحالة مجدية إذا اضطر
المستهلكون إلى قضاء أسابيع في تجهيز منازلهم
قبل أن يتمكنوا من تركيب األنظمة الجديدة والتمتع
بالدفء مرة أخرى.
التحكم :يريد المستهلكون أن يتحكموا بما ينفقونه
فإن التدفئة ال تعتبر منتج ًا
على التدفئة ،ومع ذلكّ ،
معروض ًا على الرف ،بل يقضي بعض المستهلكين
الوقت في ضبط أجهزة تنظيم الحرارة لتتناسب مع
أوقات تواجدهم في منازلهم.
التكلفة :لقد ركزت الطرق التقليدية المخصصة
لحماية األشخاص الذين يفتقرون إلى الوقود على
احتياجات نظام الطاقة العام وليس على احتياجات
المستهلكين ،مع تدخالت متأصلة في التنظيم
والسياسة نادر ًا ما تكون مبتكرة .وتشكل التكلفة
أحد مصادر القلق الرئيسة للمستهلكين ،بما فيها
تكاليف الشراء والتركيب والتشغيل .إضافة للحاجة
إلى وجود ضمان عدم تفاقم مشكلة فقر الوقود عند
التحول إلى الطاقة منخفضة الكربون.
بدال من التركيز
هل يمكن توفير حل للتدفئة في السوق ً
على حلول مكافحة التلوث باستخدام الطرق التقليدية
للمعالجة عند المصب؟ راقب باحثوا مركز كاتابولت
ألنظمة الطاقة األنماط االستهالكية المختلفة لمجموعة
من األسر في المملكة المتحدة بواسطة أجهزة استشعار
متصلة بخوادم المركز ،ووجدوا أن هذه المجموعة ترغب
بدال من
في شراء النتائج (الخدمات) مثل المنزل الدافئ ً
شراء وحدات الوقود ،حيث يختار المستهلكون الذين
يشترون خدمة التدفئة كخدمة المبلغ الذي ينفقونه على
النتيجة التي يريدونها وهي الشعور بالدفء والراحة في
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أساليب عملنا :مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة

أي وقت وأي مكان في منازلهم .وقد يكون المستهلكون
ّ
على استعداد لدفع المزيد مقابل الحصول على النتائج
والخدمات التي يقدرونها أكثر (يرجى النظر إلى الرسم
البياني .)1
يسمح هذا المختبر الحي لباحثي المركز وصناع
القرار تحديد الباقات أو النتائج التي تخلق قيمة أكبر
للمستهلكين ،ويوضح الرسم البياني  2خطة تدفئة

توضيحية قائمة على هذا البحث ،حيث يمكن للتدفئة
باعتبارها خدمة أن تحرر القيمة لتجار التجزئة في مجال
الطاقة ،الذين بدورهم بدورهم يستطيعون جذب المزيد
من العمالء واالحتفاظ بهم عن طريق تقديم أفضل
الخدمات لهم ،كما أن بإمكان المصنعين استخدام
البيانات لتحسين تصميم منتجاتهم ،فيما يمكن
للحكومات وأنظمة الطاقة استخدام هذه البيانات لخفض
االنبعاثات الكربونية وتوفير الطاقة.

الرسم البياني  .1المقترح الحالي للقيمة مقابل طلبات المستهلكين

1,400
15,000
4,000
ً

المصدر :مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة

الرسم البياني  .2أمثلة على خطط التدفئة المحتملة
ﻗﺎم أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻒ ﺑﺸﺮاء ﺧﻄﺔ اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ

وﻗﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪود
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

£32.95
ﺟﻨﻴﺔ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ/
اﻷﺳﺒﻮع

وﻗﺖ ﺛﺎﺑﺖ

وﻗﺖ ﻣﺮن
اﺧﺘﺎرﻫﺎ 1/47

• ﺗﻤﺖ ﺗﺮﻗﻴﺔ  6ﻓﻲ اﻟﻌﺮوض اﻟﻜﺒﺮى
ﻣﺤﺪودة اﻟﻤﺪة
• ﻟﻢ ﻳﺰﻳﺪوا ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻄﺎﻗﺔ

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

£15.03
ﺟﻨﻴﺔ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ/
اﻷﺳﺒﻮع

اﺧﺘﺎرﻫﺎ 25/47

ً

• اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻄﻄﻬﻢ
• ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا أي إﺿﺎﻓﺎت

اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ

£10.43
ﺟﻨﻴﺔ إﺳﺘﺮﻟﻴﻨﻲ/
اﻷﺳﺒﻮع

اﺧﺘﺎرﻫﺎ 21/47

• اﺳﺘﺨﺪﻣﻮا ﻣﻌﻈﻢ ﺧﻄﻄﻬﻢ
• ﻣﻦ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮا اﻹﺿﺎﻓﺎت

ﻛﺎﻧﺖ ﺧﻄﺔ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﺮن اﻟﺨﻄﺔ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻌﺒﻴﺔ

المصدر :مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة
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العناصر المشتركة
يعمل كل من فريق الطاقة الكهربائية وتحوالت الطاقة
التابع لكابسارك ومركز كاتابولت ألنظمة الطاقة على
جانبين مختلفين من االختالل التكنولوجي في قطاع
الطاقة .وقد توصل هذان المركزان إلى حلول متشابهة
لمعالجة هذا االختالل .ويحدد هذا القسم من الدراسة أوجه
التشابه هذه ،مما يتيح لنا توفير إطار عمل للعاملين في
يمكنهم من تطوير منتجاتهم وخدماتهم.
تحوالت الطاقة ّ

التحول من سلعة إلى خدمة
يدعم كال التيارين البحثيين فكرة االبتعاد عن نموذج
األعمال التقليدية في صناعة الكهرباء المخصص لبيع
السلع ،والكيلوواط في الساعة ،واعتماد طريقة تركز على
الخدمة بحيث يمكن للمستهلكين فهمها ،ويمكن لألفراد
في نهاية المطاف الرجوع إلى ضمان الموثوقية والنتائج
المضمونة لتقديم التدفئة كخدمة وتقديرها.

نموذج األعمال المستند إلى البيانات
يكمن إنشاء أسواق جديدة متخصصة في خدمات الطاقة
عن طريق تصميم منتج أقل توحيد ًا وأكثر تخصيص ًا
وبهيكل تسعير أكثر توافق ًا مع االستعداد للدفع مقابل
التفضيالت .ويمكن أن تساعد البيانات والتحليالت
الضخمة إضافة إلى ترميز سلوك المستهلكين في
عملية تصميم منتجات مخصصة لتفضيالتهم .كما
تتيح التقنيات الرقمية وتقنيات البيانات لمزودي الخدمة
إمكانية تحديد المنتجات وبيعها بنا ًء على النتائج التي
يطلبها المستهلكون ،كما تمكنهم من القيام بذلك
والتمتع بقد ٍر أكبر من حرية التحكم في القدرة المطلوبة
لتقديم هذه الخدمات .ومع ذلك يتحمل تجار التجزئة المزيد

من المخاطر أثناء التزامهم بتقديم الخدمات ولكنهم ال
يتحكمون في استخدام المستهلك .وعلى هذا النحو،
يحتاج قطاع التجزئة إلى تقليل هذه المخاطر في جميع
محافظهم االستثمارية ،حيث تقدم تقنيات البيانات
الضخمة وتحليالتها لتجار التجزئة الخاضعين لقيود السعة
مزايا كبيرة عند تحسين محافظهم االستثمارية.

هيكل المنتجات
يجمع مزودوا الطاقة في النموذج التجاري الجديد بين
الخدمات غير المتجانسة والفورية وغير الملموسة في
منتجات متخصصة ،حيث يتم تقسيم أسعار هذه
المنتجات إلى قسمين على األقل :الخدمات األساسية
(الوصول للطاقة) ،والخدمات المتقدمة .فعلى سبيل
المثال ،في نموذج أعمال تأمين الموثوقية الذي صممه
كابسارك يمكن أن يشتمل منتج التأمين على تصنيفات
مثل الوقت الذي يجب أن تتوفر فيه الكهرباء والطلب
الموسمي عليها ،ويمكن أن يشتمل أيض ًا على عدد
حاالت انقطاع التيار الكهربائي التي ستتم تغطيتها
سنوياً ،والكميات الثابتة من الطاقة لكل حالة انقطاع،
وغيرها من االحتماالت األخرى الممكنة .وقد تتضمن
التصنيفات الموجودة في برنامج التدفئة باعتبارها خدمة
درجة الحرارة المضمونة في أوقات معينة من اليوم
وعدد الغرف التي تحتاج إلى تدفئة وعدد ساعات التدفئة
واألسعار المحددة مسبق ًا للمستهلك .ويمكن أن تقدم
وتفصيال
تحليال أكثر دقة
البيانات الضخمة وتحليالتها
ً
ً
للمساعدة في تصميم منتجات مخصصة تزيد من القيمة
لكل من المستهلكين والمزودين.
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األساس االقتصادي الجزئي للنموذج الجديد
يعتبر مفهوم العوامل الخارجية مهم ًا لألساس االقتصادي
الجزئي للعمل الذي قمنا به ،حيث يمثل العامل الخارجي
التكلفة أو الفائدة التي يتحملها طرف ليست لديه سيطرة
على إيجاد القيمة أو الفائدة ،ومن األمثلة التقليدية على
ذلك التلوث .وال توجد هذه التكاليف أو الفوائد في آليات
التسعير ،وهذا ما يعرف بظاهرة األسواق المفقودة ،كما
نشير إلى أن هذا التقرير يركز على االفتقار إلى آليات
تسعير العوامل الخارجية ويقدم إطار ًا نظري ًا لتوفيرها.
فإن للكهرباء العديد من
وبحسب (ّ ))Foxon (2015
العوامل متعددة القيم والتي يصعب التحكم فيها
وتحديدها وتعويضها (يرجى الرجوع إلى الرسم البياني .)3

وبالتالي ،فإنه يصعب استخدام العديد من هذه العوامل
في آليات التسعير التقليدية .بينما يقدر المستهلكون
الطاقة نظر ًا الستخدامها في اإلنارة والتدفئة والتبريد
وألنها نظيفة وموثوقة ومتوفرة عند الطلب .إال أنهم
نادر ًا ما يعتبرون الكهرباء سلعة متجانسة ،أي من
حيث الكيلوواط في الساعة .وتعتبر خصائص وخدمات
عوامال خارجية نرغب في إضافتها إلى نموذج
الكهرباء
ً
السوق الخاص بنا .ولقد أوجدت النظريات االقتصادية
أدوات إلضافة العوامل الخارجية مثل فرض ضريبة
بيغوفيان ( )Pigouvianأو عن طريق تحديد حقوق
الملكية إلنشاء السوق.

الرسم البياني  .3تبدو الكهرباء كسلعة متجانسة عندما تكون لها صفات عدة حقيقية

ﻧﻈﻴﻔﺔ

ﻣﺮﻧﺔ

ﺳﻠﻌﺔ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ

اﻹﻧﺎرة

اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ
)اﻟﻤﺨﺎﻃﺮة(

اﻟﺮاﺣﺔ

اﻟﺘﺒﺮﻳﺪ

المصدر :كابسارك
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أساس االقتصادي الجزئي للنموذج الجديد

لقد تم تداول الكهرباء بوصفها ســلعة متجانســة
بخصائــص وصفــات الخدمات المذكورة أعاله التي تم
توحيد ســعرها بحســب الكيلوواط في الساعة ،وقد
اعتبر ســوق الكهرباء هــذه الخصائص نتيجة ثانوية
لتوفيــر الكهربــاء ال يمكن فصلهــا عنها وال يترتب عليها
أي تكاليف إضافية ( .)KAPSARC 2017فيما يشــير
( ))Pearce (2000إلى أن األشــخاص قد يعتقدون
أن بعض الســلع (العوامل الخارجية) ال يتم التســويق
لهــا ألنهــا متوفرة بكثرة بأســعار زهيدة .فمثال ،يتوقع
المســتهلكون أن تتوفــر الكهربــاء في أي وقت يحتاجون
فيه إلى تشــغيل اإلضــاءة ،ويعرفون فقط المبلغ الذي
يدفعونــه للكيلوواط في الســاعة ويعتبرون موثوقية
ـإن لتوفير الموثوقية
الخدمــة أمر ًا مســلّ م به .ومع ذلك ،فـ ّ
ديناميكيــة عــرض وطلب مختلفة مقارنة بتوفير الســلع
إذ يمكــن للمســتهلكين التوصل إلى طرق لعكس
تفضيالتهم الشــخصية وتحديد جودة ومســتوى توفير

هــذه الخصائــص من خالل تســعير كل خاصية من خصائص
توفيــر الكهرباء على حدة.
يمكــن لظهور وانتشــار تقنيات موارد الطاقة الموزعة
أن يســاعد إلى حد ما في تجاوز المشــكالت المرتبطة
بتفكيــك وإعادة تجميع الخصائــص المتعلقة بالكهرباء
باعتبارهــا خدمة .ويمكن لهذه التقنيات االســتفادة من
القيــم المعقدة المتعلقة باســتخدام الطاقة (Hall and
 .)Roeslich 2016كما يمكن أن يكون إنشــاء أســواق
محــددة لهذه الصفات والخصائــص مفتاح ًا لتقديم الحلول
التــي تعكس تفضيالت المســتهلكين بأقرب صورة
ممكنة.
يبين الرســم البيانــي  4تفضيالت األفراد التي تتوافق
مع توفير الكهرباء المتجانســة ،ويشــير الخط األخضر إلى
التوفيــر الحالي للكهربــاء الذي يمثل الخصائص

الرسم البياني  .4التفضيالت المختلفة لصفات الكهرباء

اﻟﺴﻌﺮ

اﻟﻤﻨﺰل اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﺤﺎﻟﻲ
ﺻﺪﻳﻘﺔ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
أﺻﺤﺎب ﻣﻮارد اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻮزﻋﺔ
اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر
ﻧﻈﻴﻔﺔ

ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ

ﻣﺤﻠﻴﺔ

ﻣﺮﻧﺔ

المصدر :كابسارك
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أساس االقتصادي الجزئي للنموذج الجديد

المجتمعة للســلعة وهي الســعر والموثوقية والنظافة
والمرونــة ومــا إذا كانــت مصادرها محلية أم ال .وقد تكون
للمســتفيدين تفضيــات مختلفــة لكل صفة من هذه
الصفــات مما يتســبب في زيــادة أو نقص توفير بعضها.
فعلى ســبيل المثال ،قد تختلف تفضيالت المســتفيدين
المطلعين على األسعار عن أولئك المستهلكين الذين
يتمتعون بالوعي البيئي .وقد يكون للفرد تفضيل مختلف

لتوفير الكهرباء لمنزله الثاني .ســيتيح وجود ســوق
لمزايــا الكهرباء تخصيص المنتجــات النهائية لتتوافق
مع تفضيالت المســتهلكين .ويمكننا بحســب (Lehr
 ،))(2013االنتقــال من نموذج “هل دفعنــا المبلغ الصحيح
مقابــل مــا حصلنا عليه؟” إلــى نموذج جديد مقترح هنا،
وهــو “هل ندفع مقابــل التجربة التي أردناها؟” (Lehr
.)2013, p.50

الجوانب السلوكية لتحول الطاقة :التقرير المنهجي المشترك لكابسارك ومركز كاتابولت ألنظمة الطاقة

11

تجارب بسيطة  -طرق االنتقال من نهج
الكيلوواط في الساعة إلى نهج الخدمات
لقد أشارت هذه الورقة إلى أن االختالل التكنولوجي
سيدفع األسواق إلى التحول من عرض الكيلوواط في
الساعة إلى عرض الخدمات ،وتعتبر مهمة تصميم أسواق
مهمة صعبة للغاية .وقد تحدث
جديدة تتمتع بخبرة محدودة
ً
العديد من التفاعالت غير المتوقعة بين المستهلكين
وتجار التجزئة في مجال الطاقة في بيئات السوق الجديدة،
ويمكن أن يكون الكشف عن تفضيالت المستهلكين في
هذه األسواق الناشئة تحدي ًا كبيراً.
يشكل إنشاء أسواق جديدة من الصفر نوعين رئيسيين
أن إنشاء مجموعة
من الصعوبات ،ويتمثل النوع األول في ّ
من األسس المصغرة المترابطة منطقي ًا يمكن االعتماد
عليها في تصميم السوق .ويتمثل النوع الثاني في نقص
البيانات التجريبية حول كيفية تفاعل المستهلكين مع
أن الشكل الدقيق الذي ستتخذه
التصاميم المتنوعة .غير ّ
األسواق الجديدة والنتائج الصادرة عنها يعد غير مؤكد
دائماً.
طور كابسارك ومركز كاتابولت ألنظمة الطاقة طرق ًا
مختلفة الختبار عدة مقترحات مرتبطة بنماذج السوق في
بيئة تجريبية محكمة لمحاولة خفض حاالت عدم التيقن.
ويتطرق نموذج كابسارك القائم على أساس العوامل
إلى حالة عدم التيقن من شكل السوق ،بينما تتطرق
تجربة مركز كاتابولت الحقيقية إلى نتائج هياكل السوق
المختلفة .ويمكن تسمية كلتا التجربتين “بالبسيطة”
ألن لها آثار حقيقية بسيطة ويمكن عكس نتائجها
بكل سهولة .كما يمكن أيض ًا استخدام هذه التجارب
االفتراضية للتعرف على هيكل األسواق المطلوبة
ومنتجاتها واالستدالل على أسعار الخدمات االفتراضية.
استخدم كابسارك نموذج محاكاة حاسوبي قائم على
أساس العوامل لتوضيح شبكة معقدة من التفاعالت
بين المستخدمين ومزودي الخدمة وصناع السياسات
عندما يقوم سوق الكهرباء ببيع خدمات تتسم
بدال من السلع .بينما قام مركز
بالموثوقية واالستدامة ً
كاتابولت بتطوير مختبر حي يتكون من عدد محدود

من المستخدمين الحقيقيين الذين تم رصد أنماط
استهالكهم وتفضيالتهم ،وتم استخدام نتائج هذا
المختبر لتصميم واختبار المنتجات والخدمات لتوفير
الراحة البيئية المنزلية في المملكة المتحدة.
إن التوقع المسبق للسلوك في بيئة تضم العديد من
الجهات الفاعلة التي تتداخل تصرفاتها يعتبر أمر ًا في
غاية الصعوبة ،عالوة على ذلك ،فإن غياب السوق
الحالي يرغم الباحثين على محاكاة مثل هذه التفاعالت
في ظل معايير مؤسسية مختلفة .فعلى سبيل المثال،
كيف يمكن لوعي األفراد بالمخاطر أن يشكل ويقيم
المنتجات أو خدمات الموثوقية؟ يعتبر النموذج القائم
على أساس العوامل مناسب ًا لتجاوز هذه الصعوبات ألنه
يحاكي تصرفات وتفاعالت الوكالء المستقلين (الكيانات
الفردية والجماعية مثل المنظمات أو المجموعات) لتقييم
تأثيرها على النظام ككل .ويجمع هذا النموذج بين
عناصر النظريات االقتصادية ( )Game Theoryواألنظمة
المعقدة وعلم االجتماع الحسابي واألنظمة متعددة
العوامل والبرمجة التطورية.
هيكال محدد ًا
ينشئ النموذج القائم على أساس العوامل
ً
مسبق ًا تتفاعل فيه العوامل ،وتعتبر هذه الطريقة طريقة
استنتاجية حيث يضع الباحث الهيكل ومعايير التفاعل.
وتتفاعل العوامل في أدوار محددة خاضعة لمعايير مثل
قيود الميزانية ،واألسعار ،وتكلفة تركيب ألواح الطاقة
الشمسية الكهروضوئية ،وما إلى ذلك .ويسهل في
البداية التالعب في هذه المعايير كما يسهل مالحظة
األنماط السلوكية الناجمة عنها ،كما تظهر عمليات
المحاكاة تأثر األنواع المختلفة للسلوك جراء االختالفات
في معايير معينة .ويستطيع الباحث بعد استخدام عدد
كاف من السيناريوهات تعميم النتائج ووضع نظريات
حول أنماط التفاعل بين المتغيرات التي قد يصعب
استخراجها من خالل استخدام الحلول المغلقة .كذلك
يسمح النموذج القائم على أساس العوامل للباحثين
التعرف على األسئلة حول هيكل األسواق الجديدة وبعض
ّ
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تجارب بسيطة  -طرق االنتقال من نهج الكيلوواط في الساعة إلى نهج الخدمات

التأثيرات التنظيمية األوسع نطاقا .ورغم ذلك فإنه
يصعب مع استخدام نموذج قائم على أساس العوامل
إجراء عمليات حذف على المستوى الجزئي في تصاميم
المنتج المفصلة أو معرفة ردود أفعال المستهلكين
الحقيقية .كما يتم تحديد صحة عمليات المحاكاة
باستخدام النموذج القائم على أساس العوامل من خالل
جودة الفرضيات؛ فالفرضيات السيئة تؤدي إلى نتائج
سيئة والعكس صحيح .كذلك يؤثر االفتقار إلى الرؤية
التجريبية لسلوك المستهلك على المستوى الجزئي
في هذه األسواق الجديدة تأثير ًا سلبي ًا على جودة النتائج
العامة ورفع نسبة المخاطر .ويقدم المختبر الحي لمركز
كاتابولت منهج ًا لتحويل الطريقة الكلية في النموذج
القائم على أساس العوامل إلى تطبيقات جزئية.

المستخدم
يعد المختبر الحي أداة بحثية فريدة تركز على ُ
ويمكن استخدامها لمعرفة األنماط االستهالكية والبيئية
المتميزة وتحديدها وفهم سلوك المستهلكين وتطوير
المنتجات المبتكرة والخدمات ونماذج األعمال في
سيناريوهات واقعية شفافة واختبارها .وتعتبر مشاركة
المستخدم النهائي هي الميزة األساسية التي تميز
المختبرات الحية عن الطرق التقليدية المتمحورة حول
المستخدم .كذلك تعمل الطرق األخرى المتمحورة حول
المستخدم على إشراك المستخدمين النهائيين في
تبادل تعاوني مستمر لتحقيق أهداف معينة باستخدام
التكنولوجيا الحالية بدال من التطرق إلى التكنولوجيا
نفسها.

الرسم البياني  .5رسم تخطيطي للتفاعل بين المستهلكين والمنصة الرقمية
ﺗﻌﺪ ﺑﻮاﺑﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﻨﺰﻟﻴﺔ ﻣﺼﻤﻤﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻤﻨﺼﺔ
اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺒﺎدل واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﺘﻤﻜﻴﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﻛﺘﺸﺎف ﻃﺮق ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت
وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻜﺮﺑﻮن.

ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺗﻔﻀﻴﻼت اﻟﻤﺴﺘﻬﻠﻚ

ﺳﻄﺢ إﺷﻌﺎع ﻣﻔﺮد-
ﺣﺴﺎﺳﺎت ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
أﺟﻬﺰة ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻹﺷﻌﺎع
اﻟﻤﻔﺮد
ﺟﻬﺎز ﺗﺤﻜﻢ ﻣﺮﻛﺰي ﻓﻲ اﻟﻐﻼﻳﺔ

أرﺑﻌﺔ ﻣﻼﻳﻴﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺑﻴﺎﻧﺎت
ﻟﻜﻞ ﻣﻨﺰل ﻳﻮﻣﻴﺎ

اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺤﺮارة ﻛﻤﻔﻬﻮم ﻟﻠﺨﺪﻣﺔ

ﻣﻘﻴﺎس اﻧﺴﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻤﺮاﻓﻖ

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات درﺟﺔ ﺣﺮارة
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮد واﻟﺮﻃﻮﺑﺔ

ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات أﻧﺎﺑﻴﺐ اﻟﻤﻴﺎه
 100ﻣﻨﺰل ﺣﻘﻴﻘﻲ

المصدر :الحوكمة البيئية واالجتماعية

الجوانب السلوكية لتحول الطاقة :التقرير المنهجي المشترك لكابسارك ومركز كاتابولت ألنظمة الطاقة

13

تجارب بسيطة  -طرق االنتقال من نهج الكيلوواط في الساعة إلى نهج الخدمات

يضم المختبر الحي لمركز كاتابولت ألنظمة الطاقة
مجموعة من قاطني المنازل في المملكة المتحدة
الذين يمتلكون أدوات تحكم متطورة ومتنوعة في
تطبيقات التدفئة المنزلية ،ويتتم مراقبة األنماط
االستهالكية لهم باستمرار من خالل مستشعرات
(إنترنت األشياء) المتصلة بمنصة التكامل الرقمي
لمركز كاتابولت .ويعتمد هذا المختبر الحي على منصة
رقمية سحابية وبوابة خدمات الطاقة المنزلية التي
تستخدم المستشعرات ومشغالت إنترنت األشياء
في المنزل ،باإلضافة إلى مجموعة من تطبيقات علم
البيانات المتقدم وخوارزميات التعلم اآللي مما يسمح
للمستخدمين بالتحكم في درجات حرارة الغرف من خالل
تطبيق في الهاتف المحمول .وتعتبر بوابة خدمات الطاقة
المنزلية منصة مفتوحة وتقنية حيادية تعتمد على أكثر
من أربعة ماليين نقطة بيانات لكل منزل يومياً ،حيث
تسمح بالعمل البيني التوافقي بين مزودي خدمات
الطاقة ومصنعي األجهزة مما يتيح لهم فرصة اختبار
المنتجات الجديدة والخدمات ونماذج األعمال مباشرة مع
المستهلكين.

تتيح القدرة على إجراء مثل هذه التجارب الحقيقية
أفاق بحثية جديدة ،ويمكنها توفير
الوفيرة البيانات فتح
ٍ
دليل الختبارات المفاهيم بالنسبة للمنتجات المبتكرة
والخدمات ونماذج األعمال كآراء مفصلة عن توقعات
المستهلك والسلوك الحقيقي ،وتمكن االستطالعات
والمقابالت ومجموعات الدراسة من تعزيز معلومات
االستخدام الحقيقي والحصول على صورة كاملة لهذه
التجارب وردود أفعال المستخدمين حيال عروض الخدمات
المتعددة .ويمكن تعديل توظيف العينة من نموذج
صناعة العينات لتتناسب مع مسألة البحث أو السياسة
المطروحة ،مما يقلل من خطر التحيز غير المرغوب فيه.
وتلعب التكنولوجيا واألجهزة الموثوقة وذات القدرة أدوار ًا
بغاية األهمية في إيجاد قيمة مستمدة من المعلومات.
ويقدم المختبر الحي لمركز كاتابولت ألنظمة الطاقة
أيض ًا اختبار ًا قوي ًا مدعوم ًا من الحكومة يمكن استخدامه
للتحقق من أداء األجهزة والتكنولوجيا .وأخيرا يوفر اإلعداد
المنظم بيئة آمنة وسليمة للمستخدمين النهائيين
(المشاركون في التجربة).
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التحول النموذجي :كيفية استخراج القيمة
من عدم التجانس
نشير في هذا القسم إلى إمكانية حدوث تحول في
النموذج من حيث الطريقة التي ندير بها تحوالت الطاقة
من خالل حلول األعمال ،ويمكن بالتالي أن يحدث هذا
التغيير من خالل تحليالت البيانات الضخمة .وستكون
بدال من أن تكون
هذه الحلول مخصصة بقدر اإلمكانً ،
خدمة واحدة مناسبة للجميع .ولتحقيق هذا التغيير ،فثمة

حاجة إلى طرق جديدة للتعامل مع عدم التجانس بنجاح
(.)Rose 2016
يعتبر استخدام هذه الوسائل كمتغير التخاذ قرارات
حاسمه أمر ًا منطقي ًا في حالة األسواق الكبيرة والمعقدة
التي تتسم بضخامة اإلنتاج والعرض .وكان يعتقد فيما

الرسم البياني  .6طريقة التمييز بين األنواع المختلفة من المستهلكين
اﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮودة

18ºC

17ºC

19ºC
20ºC

اﻟﻤﺘﺄرﺟﺤﻮن ﺑﻴﻦ اﻟﺤﺮارة واﻟﺒﺮودة
ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻟﻤﺤﺎوﻟﺔ ﻣﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ وﺧﻔﻀﻬﺎ

الفطنون اﻟﻤﺜﺎﺑﺮﻳﻦ
اﻟﻔﻄﻨﻴﻦ
المثابرون

20ºC

17ºC

19ºC

18ºC

22ºC
17ºC 23ºC

15ºC

18ºC

19ºC

21ºC

16ºC

19ºC

20ºC

ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن
ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
ﻟﻴﻨﻌﻤﻮا ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ

اﻟﻤﺘﺤﻜﻤﻮن ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﻴﻞ واﻹﻳﻘﺎف
ﻧﺎدرا ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ﻷﻧﻪ راﺿﻮن
ﻋﻦ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮاوح
ﻣﻦ  20-18درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ

20ºC

ﻳﻘﻮﻣﻮن ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
واﻹﻳﻘﺎف ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ دفء اﻟﻤﻨﺰل
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻮاﺟﺪ أﺷﺨﺎص ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻂ.

21ºC

18ºC

17ºC 20ºC

ﺟﺪا
اﻟﺤﺎرة
اﻷﺟﻮاء
ﻣﺤﺒﻮ
جدًا
الحارة
األجواء
محبوا

23ºC
24ºC
25ºC
26ºC

22ºC
21ºC
20ºC

محبوا الدفء
ﻣﺤﺒﻮ اﻟﺪفء
ﻳﻔﻀﻞ اﻟﺒﻌﺾ أن ﺗﻜﻮن
درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ
أو ﻳﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻹﻧﻔﺎق
ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎزﻟﻬﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ

22ºC

23ºC

21ºC

ﻳﺤﺒﻮن اﻹﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺪفء
وﻳﻔﻀﻠﻮن ﻋﺪم ارﺗﺪاء اﻟﻤﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻟﻤﻼﺑﺲ ﻋﻨﺪ ﺷﻌﻮرﻫﻢ ﺑﺎﻟﺒﺮد.

20ºC

المصدر :كاتابولت ألنظمة الطاقة 2019
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فإن
مضي أنه من أجل اتخاذ القرارات القائمة على المعرفةّ ،
من الضروري التركيز على عدد محدود من المعايير التي
حال يناسب األغلبية مع االستغناء عن المعلومات
تقدم ً
الدقيقة والمفصلة (.)Harford 2019; Stigler 2016
وقد كانت هذه الطريقة تتسم بالمنطقية في األسواق
التي تتميز باختالفٍ محدود في المنتجات .ومع ذلك،
فإن خدمات كتلك التي تمت مناقشتها في هذه الورقة
تهدف إلى االستجابة الحتياجات المستهلكين .وبالتالي
قد تلغي االستنتاجات الشمولية وجود األنماط الفريدة
المحتملة ،التي من الممكن أن تحدد احتياجات األفراد
في عصر البيانات الضخمة والقدرات الحاسوبية الكبيرة.
ويعد استخدام المتوسطات واالستنتاجات الشمولية
لتوحيد المنتجات والخدمات بمثابة هدر للموارد الثمينة،
حيث تعمل هذه المنصات التقنية الحديثة على تسجيل
الصفقات والسياقات والعمليات التي تمت من خاللها
تلك الصفقات والسماح باستنباط عالقات ذات معنى من
هذه المجموعة الضخمة من البيانات.
يمكن أن تعتمد األسواق الجديدة في خدمات الطاقة
على المنتجات األقل توحيد ًا واألكثر تخصيصاً ،التي
يمكن هيكلها التسعيري المبتكر من تحديد أكبر قيمة
ّ
يدفعها المستهلكين مقابل تفضيالتهم .وقد تحتاج
هذه التغييرات إلى التحول من استخدام الطرق القائمة

على المتوسطات واالستنتاجات الشمولية إلى الطرق
التي يمكن من خاللها دمج عدم التجانس في التحليالت
السوقية ،لذلك فإننا بحاجة إلى طريقة تستخلص القيمة
من عدم التجانس وتجعل الكميات الكبيرة من البيانات
تبدو منطقية ويمكنها تحليل كل من السلوك العقالني
فضال عن ذلك ،يجب أن تكون هذه
وغير العقالني.
ً
الطريقة قادرة على فهم وبناء الظروف الفردية.
ولقد تمكن مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة باستخدام
مختبره الحي من تمييز عدم تجانس احتياجات
المستخدمين والقيمة المرتبطة بالخدمات ،فعلى سبيل
المثال ،تقدم استجابات المستهلكين واستخدامهم
الحقيقي للتدفئة باعتبارها خدمة رؤية ال تقدر بثمن حول
إمكانية تقديم مقترحات الخدمات المخصصة أو التي
يمكن تخصيصها وتهيئتها .ويحدد الرسم البياني ()6
ستة أنواع من مستهلكي خدمات التدفئة باالستناد
إلى بيانات مركز كاتابولت حول استجابات المستهلك
خالل التجارب األولية لمختبره الحي .وستعمل هذه
المجموعات من المستهلكين على نسبة القيم المختلفة
إلى الجوانب المختلفة من خدمات التدفئة مثل الموثوقية
وسرعة استرداد الخدمة عند التوقف واالنقطاع والتسعير
الهامشي.
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الخاتمة
يتطلب االبتكار في تحوالت الطاقة طرق ًا مختلفة
ومبتكرة لفهم قطاع الطاقة ومنتجاته وخدماته ،باإلضافة
إلى الحاجة إليجاد طرق جديدة للتحليل ،وتورد هذه الوقة
الدروس المستفادة من محاوالت كل من كابسارك
ومركز كاتابولت ألنظمة الطاقة إليجاد طرق بديلة لفهم
تأثير تقنيات الطاقة الجديدة على األسواق وسلوك
المستهلكين.
يشجع االبتكار التقني على تقديم الخدمات لنماذج
األعمال الكهربائية بمعنى االنتقال من بيع الكيلوواط
في الساعة إلى بيع خدمات الطاقة ،مما يفتح الباب
على إمكانية وجود األسواق الجديدة التي يمكنها تلبية
أن التحدي يكمن
احتياجات المستهلكين غير المحققة .إال ّ
في طريقة إنشاء أسواق ليس لها سوى لها القليل

من األدلة التجريبية .ويتمثل أحد الحلول في تطبيق
الدروس المستفادة من األسواق المشابهة ،حيث
يسمح لنا ذلك بإنشاء أسس اختبارات ألسواق خدمات
الكهرباء االفتراضية .كما يمكن استخدام هذه التجارب
االفتراضية لمعرفة هيكل السوق المطلوب والمنتجات
الالزمة واالستدالل على أسعار هذه الخدمات االفتراضية.
وتعد تحليالت البيانات الضخمة عامل تمكين أساسي
إلنشاء السوق ألنها تسهل تصميم المنتجات الدقيقة
وتسمح بتمييز المستخدمين لألسعار .ويترتب على
مثل هذا التسعير الفردي انعكاسات هامة على البحوث
االقتصادية والطرق واألنظمة .ويمكن أن يساعد الفهم
النظري لسلوك المستخدم في تصميم السياسات التي
تحقق أهداف ًا مجتمعية بأقل تكلفة ألنها تتماشى مع
السلوك البشري.
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نبذة عن المؤلفين
روالندو فوينتس
زميل باحث يعمل في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) حيث
يبحث في نماذج األعمال والنماذج التنظيمية وهو عضو في برنامج تحوالت الكهرباء.
يمتلك خبرة واسعة في قطاعي الطاقة والبيئة باعتباره أكاديمي وصانع سياسة.
وهو حاصل على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف من معهد مونتيري للتكنولوجيا
والماجستير من كلية لندن الجامعية والدكتوراه من كلية لندن لالقتصاد .وحصل على بعثة
تشيفيننغ الستكمال تعليمه في المملكة المتحدة في عام .2001
إيمري هاتيبوغلو
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) .عمل قبل
انضمامه للمركز أستاذ ًا مشارك ًا بجامعة سابانشي في إسطنبول حيث عمل منسقا
لبرنامج الدراسات الدولية لمرحلة البكالوريوس ولبرنامجي تحليل النزاعات وحلها والدراسات
األوروبية لمرحلة الماجستير .وهو عالم أول في برنامج فولبرايت وكان عضوا في المجلس
االستشاري في مركز سابانشي التابع لجامعة كولومبيا المتخصص في الدراسات التركية
في الفترة من  2016إلى .2019
ثامر الشهري
باحث مشارك أول في برنامج تحوالت الطاقة والطاقة الكهربائية .يركز حاليا على تصميم
أدوات تستند إلى البيانات لتحديد وتقييم سيناريوهات أسواق الطاقة المختلفة واستخدام
تقنيات “البيانات الضخمة” لفهم تأثير السلوك والبيئة على استهالك الطاقة بصورة
أفضل .كما يهتم باستخدام التقنيات لتسهيل السياسة العامة والنظم االقتصادية
للطاقة .عمل في السابق محاضرا بأستراليا ويتمتع بخبرة صناعية وريادية في مشاريع
حازت على جوائز مثل نظام إدارة مبنى برج خليفة.
ماثيو ليبسون
مسؤول في وحدة آراء المستهلكين بمركز كاتابولت ألنظمة الطاقة .يساعد في جمع
القطاعات الصناعية واألكاديمية والحكومية لتسريع عملية تطوير المنتجات والخدمات
القائمة على التقنية الجديدة في قطاع الطاقة.
قضى ماثيو العشرون عاما األخيرة في العمل مع جامعات وشركات تعمل لصالح إدارة
الطاقة وتغير المناخ ،لجنة تغير المناخ ومعهد تقنيات الطاقة وأورانج وغيرها لتصميم
سياسات الطاقة والعروض التجارية التي يحبها الناس .ويعمل اآلن على توظيف خبرته
لمساعدة اآلخرين في تصميم خدمات ومنتجات منخفضة الكربون.
ويركز حاليا على استخدام المنازل المرتبطة باألجهزة الذكية إلزالة الكربون من المنازل.
وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في علم النفس من جامع شيفيلد والماجستير في
التكنولوجيا البيئية من الكلية االمبريالية للعلوم والتكنولوجيا والطب والدكتوراه في علم
األعصاب من جامعة أكسفورد.
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سكوت ميلن
رئيس قسم آراء المستهلكين في مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة يقدم تحليالت لكافة
األنظمة تعتمد على اإلمكانات المتعددة في المنظمة ،بما في ذلك النمذجة والهندسة
والسياسة.
نشر في مايو  2019تقريرا بعنوان “العيش بال كربون” لصالح لجنة تغير المناخ في
المملكة المتحدة كنصيحة مقدمة إلى الحكومة للقضاء على انبعاثات الكربون .وبحث هذا
التقرير فيما قد يعنيه الهدف الصفري لألسر الفردية.
ويدير سكوت أيضا أعمال المركز حول سيناريوهات أنظمة الطاقة المحلية ،بما في ذلك
نسخة عام  2018لـ” الخيارات واالختيارات واإلجراءات” التي تصف الطرق البديلة للوصول
إلى نظام طاقة منخفض الكربون في المملكة المتحدة.
ولقد قام بتقديم العديد من مشاريع تحليل كافة األنظمة للعمالء الخارجيين ،بما في ذلك
نمذجة التقييم االقتصادي والتقني للمفاعالت الصغيرة للحكومة البريطانية .كما قام
بإدارة مساهمة مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة في تحديث حاسبة  2050التابعة للحكومة
البريطانية .حصل على شهادة الدكتوراه في اقتصاديات الطاقة من جامعة سري في عام
.2011
سيمون بيرسون
مسؤول البيانات والخدمات الرقمية في مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة وخبير تقني يتمتع
بخبرة في مجال الطاقة واالتصاالت والبث الرقمي وتكنولوجيا المعلومات .يتولى سيمون
مسؤولية وضع االستراتيجيات وتسليم وتشغيل مجموعة من أصول البيانات واألصول
الرقمية والقدرات المصممة لدعم المبتكرين والحكومة وأصحاب المصلحة اآلخرين.
ويسعى مركز كاتابولت ألنظمة الطاقة إلى دعم االبتكار وتقديم اآلراء واألدلة للمساهمة
في إثراء وصياغة استراتيجية رقمنه قطاع الطاقة وتسهيل التحول إلى نظام طاقة منخفض
الكربون .يشارك سيمون وفريق في مجموعة من المبادرات ،بما في ذلك المشاركة في
فريق عمل بيانات الطاقة والتطوير المستمر لمختبر مركز كاتابولت الحي الذي يوفر بيئة
حقيقية تساعد المبتكرين على تسويق منتجات وخدمات طاقة مبتكرة وجديدة ومجربة
للمستهلكين في المنازل الحقيقة.
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نبذة عن المشروع
يعتبر هذا التقرير جزءا من ابتكارات مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) في مشروع
أسواق الكهرباء .ويمكن أن تؤدي االبتكارات التكنولوجية السريعة في تقنيات التخزين والكربون المنخفض
واالستجابة للطلب إلى نظام كهربائي أكثر كفاءة وأمانا .ومع ذلك ،يتطلب تحقيق اإلمكانات الكاملة لهذه
االبتكارات أساليب جديدة للسياسات واألنظمة ونماذج األعمال .وإذا لم تكن اإلصالحات التنظيمية وتصميم
السوق واألنظمة متواكبة مع انتشار التقنية ،ستكون النتيجة سوقا كهربائيا أقل أمان ًا وفترة تحول أطول
إلى طاقة منخفضة الكربون .ولم يتم التوصل حتى اآلن إلى التوازن الصحيح بين ترتيبات األسواق وأنظمة
قطاع الطاقة إلدارة عملية تحول القطاع بنجاح .وينبغي على صناع السياسة أن يوازنوا بين الحاجة إلى االبتكار
والمنافسة مع تمكين استخدام رأس المال لمصادر الكهرباء منخفضة الكربون .ويجب أن يقدم تصميم
السوق المناسب لتحول الطاقة مؤشرات أسعار فعالة وأن يسمح باإلمدادات التنافسية المرنة والكافية.
تتيح التقنيات الحديثة للمستهلكين المساهمة في نظام كهربائي أكثر مرونة وأقل تكلفة وذلك استجابة
لمؤشرات أسعار سوق الجملة .ويمكن أن يسهم ذلك في تحقيق توازن أفضل بين توليد الكهرباء وخدمات
الطاقة والتخزين ،مما يزيد من مرونة النظام في دمج مصادر الطاقة المتجددة المتغيرة وتحسين أمن إمدادات
الكهرباء .وينبغي أن يعمل تنظيم شبكات التوزيع على تمكين موارد الطاقة الموزعة من المشاركة في
األسواق المحلية وأسواق الجملة .وال توجد حاليا أي حلول واضحة لهذه التحديات.
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