اآلثار المترتبة على إصالحات األسعار
المحلية للطاقة في المملكة
العربية السعودية على المستويين
االقتصادي والقطاعي

أوليفر دوراند السيرف ،وحصة المطيري ،وعبداهلل الجربوع،
وفريدرك مورفي ،وشريكار برادهان ،وأكسل بيريو
July 2020 / KS-2020--DP16-ARA

اآلثار المترتبة على إصالحات األسعار المحلية للطاقة في المملكة العربية السعودية على المستويين االقتصادي والقطاعي

1

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.
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النقاط الرئيسة
يحاكي هذا البحث آثار تحرير أسعار الطاقة في المملكة العربية السعودية على المستوى االقتصادي والقطاعي.
ويعتمد تحليلنا على نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة ( ،)KEMGEوهو نموذج هجين وجديد للتوازن العام
القابل للحساب ،يبحث في آثار التحرير الكامل لألسعار بد ًءا من عام 2019م على النشاط االقتصادي واإليرادات
امتدادا لنموذج كابسارك السابق الخاص بالطاقة والمعني بمحاكاة مختلف
في عام 2030م .ويعد هذا النموذج
ً
نطاقا .ويمكن بعد ذلك استخدام هذا النموذج
سياسات التسعير المحلية كجزء من اإلصالحات المالية األوسع
ً
لتقييم آثار إصالحات األسعار على النمو االقتصادي ،وقطاع الطاقة ،وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،واستهالك
األسر .يمثل الجزء التصاعدي للنموذج بالتفصيل آثار السياسات في جميع القطاعات كثيفة االستخدام للطاقة.
ويراعي إطار عمل النمذجة الخاصة بنموذج التوازن العام القابل للحساب آثار إصالحات أسعار الطاقة على القطاعات
ً
فضل عن أنه
خصوصا من خالل الميزانية الحكومية واالستثمارات المحلية.
التي ال تعتبر كثيفة االستخدام للطاقة،
ً
يجسد األثر الرجعي للتغيرات في الصادرات السعودية على أسعار النفط .وعند مقارنة محاكاة سيناريوهات التحرير
دوالرا أمريك ًيا للبرميل (بالدوالر
مع خط األساس للسياسات الحالية وسعر النفط العربي الخفيف البالغ حوالي 70
ً
األمريكي في عام 2018م) توصلنا إلى االستنتاجات التالية على المدى الطويل:
يزيد التحرير الكامل لألسعار من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  %6-3مقارنة بخط األساس ،مع بقاء األسعار
المدارة عند مستوياتها في عام 2018م .وتتحقق مكاسب الناتج المحلي اإلجمالي بشكل رئيس من الزيادة في
إيرادات الصادرات النفطية.
تعتبر إصالحات األسعار مفيدة للقطاعات قليلة االستخدام للطاقة إذا تم استخدام إيرادات اإلصالحات في
االستثمارات المحلية اإلضافية ً
بدل من االحتفاظ بها في الخارج.
مفيدا لألسر مالم تستلم
قد ال يكون إصالح األسعار دون استثمارات إضافية في قطاع غير مرتبط بالطاقة
ً
تحويالت نقدية أو بعض التعويضات النقدية األخرى.
توجد مفاضلة بين سياسات إعادة تدوير اإليرادات التي تدعم دخل األسر مباشرة -أي التحويالت النقدية-
والسياسات التي تساهم في زيادة النشاط في القطاع غير المرتبط بالطاقة نتيجة لزيادة االستثمار.
يعمل التحرير الكامل لألسعار على خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتوليد الطاقة في
المملكة العربية السعودية إلى الثلث تقري ًبا بحلول عام 2030م مقارنة بخط األساس.
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الملخص
دورا أساس ًيا في التنمية
لعبت أسعار الطاقة المدارة ً
االقتصادية واالجتماعية للمملكة العربية السعودية.
ومع ذلك فإن لها العديد من اآلثار السلبية لكونها تحرض
على اإلسراف في استخدام موارد الطاقة .ولقد قامت
المملكة العربية السعودية خالل السنوات األخيرة بإصالح
نظام تسعير الطاقة المدارة ،كجزء من هدفها األكبر
وفقا للرؤية السعودية  2030التي
إلصالح اقتصادها ً
تمثل خطة البالد للتنويع االقتصادي .وفي عام 2016م
أدت الموجة األولى من إصالح أسعار الوقود في المملكة
إلى زيادة األسعار المحلية للبنزين والديزل والكهرباء
بنسبة تصل إلى  .%80وفي عام 2018م أدت الموجة
الثانية من اإلصالح إلى ارتفاع األسعار المحلية للبنزين
والكهرباء مرة أخرى بشكل كبير وملحوظ .وقد ساعدت
التحويالت النقدية المستهدفة من خالل برنامج حساب
المواطن على تخفيف اآلثار السلبية لهذه اإلصالحات
على سبل عيش األسر ذات الدخل المنخفض .وساهمت
اإلصالحات في خفض استهالك الوقود المستخدم في
توليد الكهرباء والنقل ،وخفض التكاليف التي تتحملها
الحكومة نتيجة األسعار المدارة.
نعمل في هذا البحث على تقييم اآلثار االقتصادية في
عام 2030م إلصالحات أسعار الوقود المدارة .ونستخدم
نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة ،وهو إطار نمذجة
جديد يجمع ما بين نموذج كابسارك للطاقة للقطاعات
كثيفة استخدام الطاقة ونموذج التوازن العام القابل
للحساب والذي يمثل بقية االقتصاد .يوضح نموذج
كابسارك للطاقة الطريقة التي تؤثر فيها األسعار
المدارة على تدفقات الطاقة بين قطاعات الطاقة
والقطاعات كثيفة االستخدام للطاقة .وينظم نموذج
التوازن العام القابل للحساب المعامالت بين الشركات،
واألسر ،والحكومة ،وبقية العالم.
يجسد نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة التأثير
المباشر إلصالحات أسعار الوقود على مستهلكي
الطاقة .كما يمثل التأثيرات الرجعية غير المباشرة لهذه
اإلصالحات من خالل المالية العامة ،والحساب الجاري،
واالستثمار .وتعتبر هذه المالحظات والتعليقات بالغة

األهمية؛ ألنها تمثل كيف يمكن لتأثيرات اإليرادات
وزيادة أسعار المستهلك أن تحدد التأثير العام
لإلصالحات.
يقوم نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة بدمج
نموذج كابسارك للطاقة ونموذج التوازن العام القابل
للحساب بالكامل في ارتباط ثابت .وتشكل الصياغة
والحلول الرقمية للنماذج العديد من الصعوبات .ولقد
تمكنا من حل نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة من
خالل استخدام خوارزمية حل مخصصة ،تتكون من تكرار
جاكوبي بين نموذج كابسارك للطاقة ونموذج التوان
العام القابل للحساب.
وتمثل سيناريوهات السياسة التحرير الكامل لألسعار
المدارة؛ إذ تتساوى مع المعايير المرجعية الدولية.
ويتوافق كل سيناريو سياسة مع مخطط معين إلعادة
تدوير اإليرادات التي أخذت من اإلصالحات :دمج المالية
العامة ،والتحويالت النقدية الموجهة لألسر ،واالستثمار
في القطاع غير المرتبط بالطاقة.
تظهر عمليات المحاكاة أن التحرير الكامل ألسعار
الوقود سيزيد الناتج المحلي اإلجمالي السعودي بنسبة
 %6-3في عام 2030م مقارنة بالحالة األساسية؛ إذ
تظل أسعار الطاقة المحلية عند مستوياتها في عام
2018م ،ويظل سعر النفط العربي الخفيف بسعر 70
دوالرا أمريك ًيا للبرميل على المدى الطويل .يؤدي ارتفاع
ً
أسعار الطاقة إلى تبديل الوقود وزيادة االستثمارات
في كفاءة الطاقة .وتزيد صادرات النفط الخام وتحقق
إيرادات مالية إضافية على الرغم من زيادة الصادرات
التي تخفض أسعار النفط العالمية .ويصبح توليد الطاقة
الشمسية الكهروضوئية أكثر تقنيات الكهرباء تنافسية
وتستخدم على نطاق واسع ،وذلك ألن التوليد الحراري
مدعوما بأسعار الوقود المنخفضة والمدارة .كما
لم يعد
ً
يعمل تحرير أسعار الوقود على خفض انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون المرتبطة بتوليد الطاقة في المملكة
العربية السعودية إلى الثلث عند أفق 2030م مقارنة
بخط األساس .وتعمل إصالحات أسعار الطاقة بحيث

اآلثار المترتبة على إصالحات األسعار المحلية للطاقة في المملكة العربية السعودية على المستويين االقتصادي والقطاعي

4

الملخص
يتم تخصيص اإليرادات اإلضافية التي تم تحقيقها لدمج
الميزانية ،وخفض الدخل الحقيقي لألسر .ومع ذلك تزيد
إصالحات أسعار الوقود والتحويالت واالستثمارات من
إيرادات األسر .ويحدث التأثير اإليجابي األكبر على الناتج
المحلي اإلجمالي عندما توجه اإليرادات اإلضافية نحو

االستثمارات في القطاع غير المرتبط بالطاقة .وفي
هذه الحالة تعمل الزيادة في الطلب الكلي على تحفيز
النشاط على المدى القصير ،ويزيد تعميق رأس المال
الناتج المحلي اإلجمالي على المدى الطويل.
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المقدمة
تتم إدارة أسعار الطاقة المحلية في المملكة العربية
السعودية -كما هو الحال في دول مجلس التعاون
الخليجي -ولكنها تظل أقل من المعايير المرجعية الدولية.
ومع ذلك بدأت المملكة في زيادة أسعار الوقود ،وشرعت
في عام 2016م باإلصالح األولي ألسعار الوقود .ونتيجة
لذلك ارتفعت األسعار المحلية للبنزين والديزل والكهرباء
بنسبة  .%80وطبقت الموجه الثانية من إصالح أسعار
الوقود في عام 2018م ،مع ارتفاع األسعار المحلية
للبنزين والكهرباء مرة أخرى بشكل كبير وملحوظ .وفي
العام نفسه ،استهدف برنامج حساب المواطن التابع
للحكومة التحويالت النقدية لألسر ذات الدخل المنخفض
لتخفيف اآلثار السلبية الرتفاع أسعار الطاقة على سبل
عيشها .ولقد ساهمت اإلصالحات في خفض استهالك
الوقود المستخدم في توليد الكهرباء والنقل ،وخفض
التكاليف التي تتكبدها الحكومة نتيجة األسعار المدارة،
مما وفر جز ًءا من الميزانية الحكومية.
وتتالءم اإلصالحات مع تحليل السياسة الضريبية
القياسية؛ فاألسعار المدارة هي تشوهات تؤدي إلى
خسائر ال يمكن التعويض عنها في الرفاهية الكلية مقارنة
حوافزا
باألسعار المحررة بالكامل .وتخلق األسعار الثابتة
ً
ال تعكس فوائد استهالك سلع الطاقة المتوفرة محل ًيا،
وتكلفة الفرصة البديلة لعدم بيعها في األسواق العالمية.
وبالتالي فإنه في بعض األحيان تؤدي أسعار الطاقة
المدارة والمنخفضة إلى اإلسراف في استهالك الطاقة
وزيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتوليد
الطاقة واالنبعاثات الملوثة للهواء .وتتسبب األسعار
المدارة في تكبد الحكومات للتكاليف؛ فيتعين عليها
إنفاق جزء كبير من ميزانيتها لدعم المرافق المحلية ً
بدل
من االستثمار لزيادة النمو على المدى الطويل ،أو التركيز
وأخيرا يعتبر أداء
على اإلصالحات الضريبة المعززة للنمو.
ً
ضعيفا من ناحية أن الفئات
إعادة توزيع ضوابط األسعار
ً
األعلى ً
دخل تستهلك طاقة أكبر مقارنة بالفئات األقل
ً
دخل .وتعتبر األسعار المدارة -إن لم تكن مجرد تراجع -أقل
تقدمية من السياسات االجتماعية األخرى.
رئيسا في التنمية
دورا ً
مع ذلك كان لألسعار المدارة ً

االقتصادية وجهود التنويع في المملكة العربية السعودية؛
لذلك النزال بحاجة إلى تقييم التكلفة اإلجمالية لتنظيم
األسعار والمفاضالت المرتبطة بها .ولقد استندت
المملكة في استراتيجية التنويع االقتصادي الخاصة بها
على القطاعات االقتصادية كثيفة االستخدام للطاقة
الموجهة نحو التصدير ،والتي تعتمد قدرتها التنافسية
على انخفاض أسعار الطاقة والمواد األولية .ولذلك فإن
السياسات التي تزيد من أسعار الطاقة المحلية قد تقلل
من دور هذه الصناعات في التنمية االقتصادية إن لم
تصاحبها إجراءات موزانة أخرى.
يعتبر استهالك األسر للوقود المستخدم في عملية
مرتفعا بسبب السمات الخاصة بالبلد ،مثل :الزحف
النقل
ً
العمراني ،ونقص وسائل النقل العام ،والعادات التي
تشكلت خالل السنوات التي كانت فيها أسعار الوقود
مرتفعا بسبب
جدا .ويعد الطلب على الكهرباء
ً
منخفضة ً
الحاجة إلى التكييف والمياه المحالة .ومن ثم ،تعتبر
آليات التعويض مهمة لجعل إصالحات األسعار مفيدة
لألسر.
يحاكي هذا البحث آثار التحرير الكامل ألسعار الطاقة في
المملكة العربية السعودية على المستوى االقتصادي
والقطاعي .ويعتمد تحليلنا على نموذج كابسارك
للتوازن العام للطاقة ،وهو نموذج جديد وهجين للتوازن
العام القابل للحساب .يبحث النموذج في تأثيرات التحرير
الكامل لألسعار بداية من عام 2019م على النشاط
االقتصادي واإليرادات في عام 2030م .ويعمل النموذج
على توسيع نموذج كابسارك للطاقة بهدف محاكاة
سياسات التسعير المحلية المختلفة كجزء من اإلصالحات
نطاقا .يمكن بعد ذلك استخدامه لتقييم
المالية األوسع
ً
آثار إصالحات األسعار في البالد على النمو والتنويع
االقتصادي واألهداف االجتماعية.
يمثل الجزء التصاعدي للنموذج بالتفصيل آثار السياسات
على القطاعات كثيفة االستخدام للطاقة .ويراعي إطار
عمل النمذجة الخاص بنموذج التوازن العام القابل للحساب
آثار إصالحات أسعار الطاقة الموجهة خارج القطاعات
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المقدمة
كثيفة االستخدام للطاقة ،خاصة من خالل الميزانية
الحكومية واالستثمارات المحلية .وعند مقارنة محاكاة
سيناريوهات التحرير مع خط األساس الذي يفترض
استمرارية السياسات الحالية وسعر النفط العربي الخفيف
دوالرا أمريك ًيا للبرميل -في عام  2018بالدوالر
البالغ 70
ً
األمريكي -على المدى البعيد ،نحصل على االستنتاجات
التالية:
يزيد التحرير الكامل لألسعار الناتج المحلي اإلجمالي
بنسبة  ،%6-3مقارنة بخط األساس؛ إذ تظل األسعار
المدارة عند مستوياتها في عام 2018م .وتتحقق
مكاسب الناتج المحلي اإلجمالي بصورة أساسية من
الزيادة في إيرادات الصادرات النفطية.
تعتبر إصالحات األسعار مفيدة خارج القطاعات كثيفة
االستخدام للطاقة ،إذا تمت ترجمة اإليرادات التي
تحققها اإلصالحات إلى استثمار محلي إضافي ً
بدل
من االحتفاظ بها خارج البالد.
قد ال يكون إلصالح األسعار دون استثمارات إضافية
في القطاع غير المرتبط بالطاقة فائدة لألسر مالم
تتلقى تحويالت نقدية أو تعويضات نقدية أخرى.

توجد مفاضلة بين سياسات إعادة تدوير اإليرادات
التي تدعم مباشرة إيرادات األسر -أي التحويالت
النقدية -وسياسات توحيد الميزانية التي تسهم
في زيادة النشاط في القطاع غير المرتبط بالطاقة
بفضل زيادة االستثمار.
قد يؤدي تحرير األسعار بالكامل إلى خفض انبعاثات
غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتوليد الطاقة
في المملكة العربية السعودية إلى الثلث بحلول عام
2030م مقارنة بخط األساس.
وجرى ترتيب بقية البحث على النحو التالي :يركز القسم
الثاني على الفجوات بين التحليالت على مستوى
الصناعة والمستوى الكلي إلصالحات األسعار ،ويقدم
شرحا لكيفية جمع إطار النمذجة الهجين المتكامل
ً
للمزايا الخاصة بهذه األنواع من التحليالت .ويعرض
وصفا إلطار النمذجة الهجين الخاص بنا.
القسم الثالث
ً
ونفصل في القسم الرابع قنوات االنتقال الرئيسة من
إصالحات أسعار الطاقة إلى بقية االقتصاد ،ونمثلها في
سيناريوهات السياسة .ويقدم القسم الخامس نتائج
المحاكاة ،ثم يختتم البحث في القسم السادس.
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النمذجة التنازلية والتصاعدية إلصالحات
أسعار الطاقة
تحليل النمذجة التصاعدية إلصالحات أسعار
الطاقة في المملكة العربية السعودية
يعتبر نموذج كابسارك للطاقة الذي أعده مطر وآخرون
( )2013النموذج التصاعدي الوحيد للقطاعات كثيفة
االستخدام للطاقة في المملكة العربية السعودية .ويمثل
باعتباره مسألة تكاملية مختلطة -مختلف القطاعاتكثيفة االستخدام للطاقة وكيفية تفاعلها لتلبية الطلب
الثابت في ظل نظام األسعار المدارة 1.ويحدد مطر
وآخرون ( )2015األسعار المدارة واالعتمادات الضريبية
التي تقلل إلى حد كبير من تكاليف نظام الطاقة ،بينما
تحمي فيه المستهلك النهائي من ارتفاع األسعار .ويرجع
انخفاض تكاليف النظام إلى زيادة التسعير التحويلي
للنفط بين الصناعات ،والذي يشجع على تبديل الوقود
واالستثمار في تقنيات كفاءة الطاقة في قطاعي
الكهرباء والمياه .ويوسع مطر وآخرون ( )2017نطاق
وضعا متعدد الفترات ،ويؤكدون فوائد
التحليل ليتضمن
ً
حزم السياسة التي تجمع ما بين إصالحات األسعار،
واالعتمادات الضريبية ،وتعريفة التغذية .وتطرق مطر
( )2017إلى سياسات تسعير استخدام األسر للكهرباء،
وتوصل إلى أن تسعير “فترة استخدام” الكهرباء سيحد
من استهالك الكهرباء ،وسيزيد من كفاءة قطاع الكهرباء
من خالل تقليل توليد الكهرباء المعتمد على حرق النفط،
والتخلص التدريجي من توربينات الغاز األقل كفاءة
لصالح وحدات الدورة المركبة والتقنيات غير األحفورية.
وأكد مطر وأنور ( )2017أن إصالحات أسعار استهالك
األسر للكهرباء تؤدي إلى تحقيق مكاسب أكبر لنظام
الطاقة عندما تدمج مع إصالحات أسعار التحويالت.
ويؤدي هذا المزيج من السياسات إلى زيادة وفرة الغاز
الطبيعي ،وبالتالي تحسين القدرة التنافسية للقطاعات
كثيفة االستخدام للطاقة والموجهة نحو التصدير.
وأخيرا استخدم ووغان وآخرون ( )2019نموذج كابسارك
ً
للطاقة الستكشاف الطريقة التي يمكن أن تسهم
بها السياسات المختلفة في تخفيف انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون في قطاع الكهرباء ،وسلطوا الضوء

على الفائدة العظمى من تحرير األسعار التي تتجاوز
مزيج الطاقة ومعايير الطاقة النظيفة من حيث التخفيف
وتكاليف نظام الطاقة.
وإن من بين قيود تحليالت النماذج التصاعدية عدم
شمولها على التأثيرات الرجعية لسياسات التسعير خارج
قطاع الطاقة .وتعتبر هذه المالحظات والتعليقات ذات
أهمية خاصة في المملكة العربية السعودية؛ إذ يمثل
النفط حوالي ثلث الناتج المحلي اإلجمالي ،و%70
من اإليرادات الحكومية .تؤثر سياسات التسعير على
الميزانية الحكومية ،والدخل الحقيقي لألسر ،ورصيد
الحسابات الجارية .ويمكن للحكومة استخدام اإليرادات
الناتجة عن إصالح أسعار الوقود لتمويل التحويالت
الموجهة لألسر ،أو لتمويل االستثمارات التي تهدف إلى
التعويض عن بعض التأثيرات غير المقصودة لإلصالح.
وتعمل نماذج االقتصاد الكلي التنازلية على توسيع نطاق
التحليل التصاعدي ،وتبحث في الطريقة التي تتفاعل من
خاللها سياسات األسعار مع التدخالت الحكومية -خاصة
مع اإلنفاق العام -للوصول إلى النتيجة المرجوة.

تحليل النمذجة التنازلية لسياسات الطاقة
في المملكة العربية السعودية
تعتبر النماذج التنازلية مناسبة لتحليل آثار سياسات
الطاقة وإصالح أسعار الطاقة؛ فهي تمثل الطريقة التي
تتأثر بها العوامل االقتصادية بصورة مباشرة أو غير
مباشرة من مثل هذه السياسات .ولقد استخدمت بعض
الدراسات نماذج التوازن العام للمملكة العربية السعودية
لدراسة مسائل سياسة الطاقة .فقد استخدم ناكوف
ونونو ( )2013نموذج توازن عام مخصص للمملكة
العربية السعودية ،مع منتج تمثيلي للنفط الهامشي
واقتصاد تمثيلي مستورد للنفط .وأظهرا أن قرارات
المملكة العربية السعودية بشأن إنتاج النفط والطاقة
الفائضة يمكن توضيحها من خالل سلوكها الصارم
والمهيمن وتكاليف إنتاجها المنخفضة .ومن ثم استخدم
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النمذجة التنازلية والتصاعدية إلصالحات أسعار الطاقة
بالكوز وآخرون ( )2017نموذج توازن عام ديناميكي
مخصص لتقييم فوائد استخدام الطاقة الشمسية على
نطاق واسع في المملكة العربية السعودية .وحددوا معدل
زيادة الرفاهية مع استخدام الطاقة الشمسية ،وتوصلوا
إلى أنه يعتمد على تكاليف التكامل .كما شددوا على
أن زيادة توليد الطاقة الشمسية يجعل الدولة أكثر عرضة
لتقلبات أسعار النفط .وتطرق غوناند وآخرون ()2019
إلى إصالحات أسعار الطاقة باستخدام نموذج ديناميكي
لألجيال المتداخلة ،يحتوي على تمثيل لرصيد ميزانية
الدولة وإمكانية أن تستخدم اإليرادات التي حققها إصالح
األسعار في تمويل اإلنفاق االستثماري العام .وسلطوا
الضوء على التأثير العام المفيد لزيادة أسعار بيع الطاقة
بالتجزئة ،ووضحوا كيف يمكن لهذا أن يعود بالنفع على
األجيال المستقبلية بشكل أكبر عندما تمول اإليرادات
الناتجة عن زيادة األسعار االستثمار العام.
تستخدم دراستان حول إصالح األسعار نماذج التوازن
العام القابلة للحساب متعددة القطاعات؛ فهي تجمع
بين رؤى واسعة من نماذج االقتصاد الكلي ووصف
مفصل آلثار السياسة على القطاعات .يساعد مثل هذا
النهج على تقييم السياسات التي تحفز االقتصاد -أو
تحديدا -مع تحقيق بعض أهداف توحيد
بعض القطاعات
ً
الميزانية .واستخدم سومين وآخرون ( )2019نموذج توازن
عام متكرر قابل للحساب تمت معايرته في مصفوفة
المحاسبة االجتماعية لعام 2013م ومسارات الطاقة
الخارجية المستمدة من نماذج كابسارك للطاقة .وأظهروا
أن اإلصالحات الرامية إلى تحسين كفاءة الطاقة عندما
تقترن بتوجيه اإليرادات اإلضافية لتصدير النفط نحو
دعم صناعات مختارة ،يمكن أن تعوض جزئ ًيا عن اآلثار
الضارة لالنخفاض الخارجي في أسعار النفط العالمية.
وقد استخدم روس وآدم ( )2019نموذج توازن عام
قابل للحساب متكرر ومتعدد الفترات للمملكة العربية
قطاعا .وشددا على أن إلغاء إعانات
السعودية مع 57
ً
الدعم يحسن كفاءة استخدام الموارد ،وأن مدفوعات
التعويض للمواطنين السعوديين التي ال تؤثر على
الميزانية تعوض عن األثر السلبي لزيادة أسعار الطاقة
على الدخل الحقيقي لهم .إضافة إلى ذلك أكدا أن إلغاء

إعانات الدعم دون دعم قطاعي مستهدف يؤدي إلى
نتائج سلبية للصناعات كثيفة االستخدام للطاقة.
تتمثل إحدى مشكالت النماذج التنازلية في أنها تقدم
ً
تمثيل فائق البساطة لضوابط األسعار ،مما يجعلها
غير مناسبة لتحليل سياسات الطاقة في دول الشرق
األوسط وشمال أفريقيا .وفي النماذج التنازلية ،يتم
تقريب ضوابط األسعار من خالل إسفين خارجي للسعر
بين تكلفة إيصال وتسليم السلع وأسعارها السوقية.
وتتم معايرة أسافين األسعار على المخزونات المجمعة
إلعانات الطاقة ،مثل الوكالة الدولية للطاقة (.)2020
قيودا بالغة الخطورة عندما يتعلق األمر
وإن لهذا النهج
ً
بتمثيل حزم سياسة محددة للغاية ،ال سيما عندما تكون
األسعار المحلية ثابتة.
أيضا إلى التفاصيل التكنولوجية؛
تفتقر النماذج التنازلية ً
فلقد تم بناؤها باستخدام الدوال المجمعة إلنتاج
االقتصاد الكلي التي تفتقر إلى القيود التكنولوجية
الرئيسة .ويعتبر النهج التصاعدي أنسب من النماذج
التنازلية لدراسة نشر واستخدام التقنيات الجديدة
وتفاعالتها المعقدة .وقد أظهر مطر وآخرون ()2015
على سبيل المثال أنه في المملكة العربية السعودية
وعند مستويات منخفضة من توليد الطاقة الشمسيةالكهروضوئية -تعتبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية
والغاز الطبيعي بدائل مستخدمة في توليد الكهرباء.
وأكدوا أن الطاقة الشمسية والغاز الطبيعي تصبح
مكملة عند ارتفاع مستويات نفاذ الطاقة الشمسية
الكهروضوئية لتحل محل التوليد األساسي للطاقة
النووية .وال يمكن ألي من دوال اإلنتاج التقليدية أن
تسمح بعالقة التحول التي تنتج عن وجود منحنى للحمل
يوضح مقدار السعة المطلوبة في فترات زمنية مختلفة
طوال اليوم.
ولم تستخدم أي دراسة حول إصالحات األسعار في
المملكة العربية السعودية أو أ ًيا من دول الخليج أو الشرق
األوسط وشمال أفريقيا إطار نمذجة هجين قادر على
الجمع ما بين تفاصيل النموذج التصاعدي والتحليل عالي
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المستوى للنهج التنازلي .ومع ذلك تم استخدام النماذج
الهجينة لتحليل الطاقة والسياسة البيئة في مناطق أخرى
من العالم.

النماذج الهجينة لسياسات الطاقة
هناك العديد من األمثلة ألطر نمذجة التوازن العام
المطبقة التي تجمع ما بين التمثيل التنازلي لألنشطة
االقتصادية والتمثيل التصاعدي المفصل لقطاعات
محددة .تنتمي هذه النهج إلى ثالث فئات  )1النهج
التنازلي الذي تتم فيه معايرة النموذج التنازلي المستقل
بشكل عام نموذج التوازن العام القابل للحساب -بنا ًءعلى معلومات تصاعدية )2 .االرتباط المرن ،إذ تربط بعض
المتغيرات النموذج التصاعدي مع النموذج التنازلي)3 .
االرتباط الثابت الذي يدمج النموذج التصاعدي والنموذج
التنازلي في نموذج توازن عام واحد.
في النهج التنازلي تستخدم تكاليف التكنولوجيا المحددة
في النموذج التصاعدي لمعايرة دوال االقتصاد الكلي
للنموذج التنازلي (.)McFarland et al. 2004; Wing 2006
ولقد اتبع بيترز ( )2016النهج ذاته وعمل على زيادة تمثيل
قطاع الكهرباء في نموذج مشروع تحليل التجارة العالمية
( .)Corong et al. 2017ومع ذلك تستخدم الطرق
بسيطا للغاية من المعلومات المتوفرة في
كما
ً
التنازلية ً
النماذج التصاعدية؛ لذلك ال تتضمن االستجابات لصدمات
السياسة في النماذج التنازلية القيود المادية التي تميز
أنظمة الطاقة.
ونشير إلى أنه في نهج االرتباط المرن يتم حل النماذج
ً
فضل عن
الفرعية التنازلية والتصاعدية بشكل متكرر،
تبادل المعلومات في كل تكرار حتى يتم التوصل إلى
نقطة ثابتة( (�Hoffman and Jorgenson 1977; Mess
;ner and Schrattenholzer 2000; Martinsen 2011
 .)Andersen et al. 2019وقد تكون النماذج المرتبطة
ببعضها البعض من أنواع مختلفة وقائمة على فرضيات
سلوكية مختلفة .ويرى المؤلفون أن االرتباط المرن يتميز
باالحتفاظ بميزات كال النموذجين الفرعيين

ونظرا إلى عدم ارتباط النماذج
(.)Hartwig et al. 2017
ً
الفرعية بإحكام ،فإنه من الممكن إجراء تعديالت على
التناقضات في البيانات وتعريفات النموذج من خالل
تعديل الحلول التي تأتي من نموذج آلخر أثناء عملية
التكرار .ومع ذلك تعاني طرق االرتباط المرن من غياب
مفهوم الحل الذي يمكنه أن يرسخ البحث على نقطة
ثابتة .وتعتبر عمليات المحاكاة من نماذج االرتباط المرن
صعبة التفسير؛ ألن االستجابات للصدمات قد تنتج عن
آليات تعديل مختلفة جوهر ًيا في كال النموذجين.
أما في نهج االرتباط الثابت ،فيتم دمج النماذج الفرعية
التنازلية والتصاعدية في نموذج واحد .ويعتبر هذا
النهج جاذ ًبا ألنه يوضح تفاصيل القطاعات والمالحظات
تماما مع
على مستوى االقتصاد في إطار متوافق ً
جيدا .وإن االستجابات الصادرة
مفهوم الحل المحدد ً
عنه تجاه الصدمات الخارجية مدفوعة بسلوك تحسين
العوامل االقتصادية .وبالتالي ،من السهل تفسير
النتائج باستخدام مفاهيم النظرية االقتصادية
الكالسيكية الجديدة .وتعتبر ETA-Macro (Manne
1977), MARKAL-MACRO (Manne 1992), and
نماذجا
)TIMES-MACRO (Remme and Blesl 2006
ً
لالرتباط الثابت؛ إذ يقترن نموذج الطاقة واسع النطاق
بنموذج قطاع واحد من بقية االقتصاد.
ضوابطا لألسعار -كما هو الحال في
وعندما تكون هناك
ً
المملكة العربية السعودية -ال بد من صياغة النموذج
المتكامل الذي يقوم عليه نهج االرتباط الثابت باعتباره
مسألة تكاملية مختلطة .وجرى توضيح صياغة مسائل
التكاملية المختلطة لمثل هذه النماذج في
( Böhringer (1998وتوضيحها في
 .Böhringer and Löschel 2006وقد تكون صياغة
نموذج متكامل للمسألة التكاملية المختلطة صعبة
خصوصا إذا كان هناك العديد
التنفيذ من الناحية العملية،
ً
من المتغيرات األولية والمزدوجة المشتركة بين النماذج
التصاعدية والتنازلية .وقدم الباحثان
( Böhringer and Rutherford (2009طريقة إليجاد
حل لتوازن االرتباط الثابت من خالل استخدام تقنيات
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النمذجة التنازلية والتصاعدية إلصالحات أسعار الطاقة
التفكيك والتجزئة ،كما قدما خوارزمية حل تستند إلى
تكرار جاكوبي بين نموذجين فرعيين .وقاما بحل النماذج
التنازلية باعتبارها مسألة تكاملية مختلطة ،بينما تم
مقيدا من الدرجة
برنامجا
حل النموذج التصاعدي باعتباره
ً
ً
الثانية يصور مسألة توازن جزئي ،مع استجابة خطية
للطلب تمت معايرتها بنا ًء على األسعار والكميات من
النموذج التنازلي .وتمرر بعد ذلك الكميات من البرنامج
المقيد من الدرجة الثانية إلى النموذج التنازلي الذي

يحدد األسعار المقابلة .وتستخدم األسعار والكميات
فيما بعد كنقاط مرجعية جديدة لمعايرة الدالة الخطية
للطلب المستخدمة في البرنامج المقيد من الدرجة الثانية.
ولقد طبق Tuladhar et al. (2009), Rausch and
Mowers (2014) and de Maere d’Aertryck et al.
 (2014طريقة التفكيك والتجزئة بنجاح في النماذج
الهجينة لالقتصاد والطاقة.
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إطار النمذجة الخاص بنموذج كابسارك للتوازن
العام للطاقة
نموذجا هجي ًنا
يعتبر نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة
ً
للتوازن العام القابل للحساب ،يمثل المملكة العربية
السعودية كاقتصاد مفتوح .ويتوافق الجزء التصاعدي
للنموذج مع نموذج كابسارك للطاقة ويمثل ست صناعات
كثيفة االستخدام للطاقة باستخدام نماذج خطية يمكن
إدارة أو تحرير أسعار مدخالتها ومخرجاتها .وإذا تم تحرير
ً
تمثيل
األسعار ،عندها يكون نموذج كابسارك للطاقة
برمج ًيا خط ًيا للصناعات التنافسية أو الشركات الكبرى
دون تسعير الكهرباء .ويمثل الجزء التنازلي من النموذج
بقية االقتصاد في نموذج التوازن العام القابل للحساب.

استخدام نموذج كابسارك للطاقة للتمثيل
التصاعدي للصناعات
يمثل نموذج كابسارك للطاقة الصناعات كثيفة
االستخدام للطاقة ،وهي :استكشاف وإنتاج النفط،
وتكريره ،والبتروكيماويات ،واألسمدة ،والكهرباء،
والمياه ،واألسمنت .يشير الرمز  Nإلى مجموعة من
الصناعات ( ،)card(N)=n=6وتنتج كل صناعة وتصدر
وتستورد العديد من المنتجات .ويشير الرمز  Oإلى
مجموعة من هذه المنتجات ( ،)card(O)=oكما يشار
إلى مجموعة منتجات الصناعة  iبـ .)Oi (card(Oi)=oi
4
ويتم إنتاج كل منتج بواسطة صناعة واحدة،
أي. 𝑂𝑂! ∩ 𝑂𝑂" = ∅, 𝑖𝑖 ≠ 𝑗𝑗 .
تقوم كل صناعة  iبإنتاج ،وتصدير ،واستيراد ،وبيع
المنتجات المختلفة محليا  oبهدف زيادة األرباح !!Π
ً i
وبالتالي لكل من 𝑁𝑁 ∈ 𝑖𝑖.
)(1

⎫
⎪

$

*𝑒𝑒 𝑝𝑝"# ! 𝑒𝑒" $ + - 𝑝𝑝%# ",! 𝑒𝑒%",! + 𝑝𝑝$() $ #
&'$

⎧
⎪

⎬ !𝑥𝑥 ⎨− - 𝑝𝑝%# 𝑒𝑒% − (1 + 𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑝𝑝# 𝑒𝑒, − 𝑝𝑝* #
!)($
"!,
"!,
⎪ !
$
⎪
⎩ &'$
⎭

Π!! = max

حيث:
•تمثل  pfiو  efiمتجهات البعد  oiألسعار وكميات
منتجات القطاع  iالتي يتم بيعها للقطاعات األخرى
(أي القطاعات غير الصناعية).
•تمثل  pq j,iو  eq j,iمتجهات البعد  ،oiوتمثل أسعار نقل
منتجات القطاع  iوكمياتها التي تعتبر مدخالت
للقطاع .j
•تمثل  pint iو  ex iو  em iمتجهات بعد  oiاألسعار العالمية
وكميات التصدير واالستيراد .ويمثل  tcتكلفة النقل.
•تمثل  pxو  xeiمتجهات بعد  oiأسعار وكميات سلع
أرمينغتون المطلوبة إلنتاج كل منتج للقطاع .ويوجد
سعر واحد لسلعة أرمينغتون ،وبالتالي تحتوي جميع
أعمدة  pxعلى نفس القيمة.
يمكن وصف نظام النشاط الخطي لكل قطاع 𝑁𝑁 ∈ 𝑖𝑖

على النحو التالي:
)(2

)(3

( &𝜆𝜆*#

) "𝜇𝜇(

𝑒𝑒#!,# + 𝑒𝑒' " ≤ 𝑒𝑒(# + 𝑒𝑒)#

"$%

𝑒𝑒! " + #

𝐴𝐴",$ 𝑒𝑒##,! + 𝐶𝐶" 𝑥𝑥*# + 𝑢𝑢" ≤ 𝐵𝐵" 𝑒𝑒(#

#

"$%

تمثل المعادلة ( )2توازن المنتج على مستوى القطاعات،
فال يزيد إجمالي بيع المنتجات -للمستهلكين النهائيين،
والقطاعات األخرى ،والمستهلكين األجانب -عن اإلنتاج
المحلي ( )epiوالواردات .ويمثل المتغير الثنائي /المزدوج
 λiمتجه البعد  .oiوتمثل المعادلة ( )2كذلك شرط توازن
السوق من حيث المنتجات أو القطاع  ، iويمثل المتغير
5
الثنائي /المزدوج ( )λeiسعر توازن السوق.
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إطار النمذجة الخاص بنموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة
وتمثل المعادلة ( )3القيود الفنية على اإلنتاج باعتباره
نظاما خط ًيا .فتمثل  Ai, jمصفوفات مع أعمدة  .ojوكلما
ً
تعددت الصفوف تعددت القيود في األنظمة الخطية،
فهي تمثل مساهمة مدخالت الصناعة ( j (j≠iفي عملية
اإلنتاج 6.وتمثل المصفوفات  Ciالطلب على سلع
أرمينغتون المقابلة لعمليات اإلنتاج المختلفة .ويمثل Bi
مصفوفة مع األعمدة  oiوعدد من الصفوف مثل .Ai, j
عندما يتم تنظيم األسعار ،تحدد الحكومة األسعار
المحلية لمنتجات الصناعة ،بمعنى أن:
𝑝𝑝 = !!𝑝𝑝
"###!#
𝑝𝑝"#,! = #####
𝑝𝑝",$

وعندما تكون األسعار المحلية مختلفة عن األسعار
العالمية 7،تصبح مسألة زيادة أرباح القطاع دون حدود،
وتصبح المسألة المزدوجة الموضحة في شروط الدرجة
األولى غير قابلة للتطبيق؛ فهي تعكس حقيقة وجود
فرص مستمرة لتحقيق األرباح من خالل تقليل استغالل
فرق السعر بين األسعار المحلية واألجنبية ،أو بين
األسعار المتوفرة لمختلف المستهلكين المحليين.
وتتطلب حالة األسعار المنظمة المزيد من القيود لتحديد
الكميات ،فيتم تقييد الصادرات والواردات وتقنين حصص
المستهلك المحلي من خالل نظام الحصص.
وفي حالة األسعار المحررة ،تكون األسعار المحلية مساوية
ألسعار توازن السوق  .λeiوعند التوازن يتم تعديل األسعار
المحلية المرنة حتى ال يكون هناك أي استغالل لفرق
السعر ،وبالتالي تتساوى في نهاية المطاف مع األسعار
العالمية .ولم تعد هناك أي حاجة للحدود القصوى أو
الحصص لتحديد الكميات.

نموذج التوازن العام القابل للحساب
للتمثيل التنازلي لبقية االقتصاد
يمثل الجزء التنازلي لنموذج كابسارك للتوازن العام
للطاقة الصناعات المتبقية ،واألسر ،والحكومة ،ورصيد
مدخرات االستثمار.

ينبغي تجميع منتجات نموذج كابسارك للطاقة لتمكين
النموذج من االتصال بنموذج التوازن العام القابل
للحساب 8.ويتم تجميع المنتجات كثيفة االستخدام
للطاقة من نموذج كابسارك للطاقة في ست سلع
تمثيلية تستهلك في بقية االقتصاد .ويعمل كل قطاع
𝑁𝑁 ∈ 𝑖𝑖 على زيادة األرباح !!.Π
'&𝑧𝑧" ≤ 𝐹𝐹$%
(𝑒𝑒#! )2
!

|

!Π!! = max&𝑝𝑝! " 𝑧𝑧" − 𝑝𝑝#! ′𝑒𝑒#

يمثل !!𝑝𝑝 و  ziأسعار وكميات سلع الصناعة  .iوتمثل
𝐹𝐹!"#$
مرونة اإلحالل الثابتة والمتداخلة لدوال اإلنتاج
!
درجة من قابلية االستبدال بين منتجات القطاع  iفي
نموذج كابسارك للطاقة .ونفترض عدم وجود قابلية
استبدال بين أجزاء الحمل لقطاعي الكهرباء والمياه.
كما نفترض عدم وجود قابلية استبدال بين الطلب على
األسمنت والمنتجات البتروكيماوية .وبالتالي يمثل
F CESدالة ليونتايف لكل من هذه القطاعات األربعة.
ونسمح باستبدال محدود بين النفط والغاز الطبيعي
في قطاع استكشاف وإنتاج الوقود (مع مرونة إحالل
تعقيدا لمرونة اإلحالل
تقدر ب  .)0.1ونستخدم دالة أكثر
ً
الثابتة لمطابقة اإلحالل بين المنتجات المكررة ومرونة
األسعار المالحظة (يرجى الرجوع إلى الجدول  1لمعرفة
مرونة األسعار والرسم البياني  7للتعرف على هيكل
دالة اإلنتاج).
يمثل القطاع “اآلخر” أو القطاع غير المرتبط بالطاقة
جميع األنشطة خارج القطاعات المشمولة في نموذج
كابسارك للطاقة .ويقوم هذا القطاع بإنتاج منتج مركب
ال يستخدم الطاقة باستخدام رأس المال ،والعمالة،
والسلع كثيفة االستخدام للطاقة ،وسلع أرمينغتون.
اعتمادا على ما إذا تم بيعها
وتميز المنتجات المركبة
ً
محل ًيا أو تم تصديرها للخارج .ويعمل القطاع على زيادة
أرباحه ! Πوبذلك:
𝑝𝑝" 𝑦𝑦" + 𝑝𝑝# 𝑦𝑦# − 𝑤𝑤. 𝑙𝑙 − (𝑟𝑟 + 𝛿𝛿 ). 𝑘𝑘 $
()$
; ) = max ' −𝑝𝑝% ′𝑧𝑧& − 𝑝𝑝. 𝑥𝑥' |𝐹𝐹 (𝑦𝑦" , 𝑦𝑦#
) '𝑥𝑥 ≤ 𝐹𝐹'()* (𝑘𝑘 $ , 𝑙𝑙, 𝑧𝑧& ,

اآلثار المترتبة على إصالحات األسعار المحلية للطاقة في المملكة العربية السعودية على المستويين االقتصادي والقطاعي

!Π

13

إطار النمذجة الخاص بنموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة
حيث:

منتج السلع االستثمارية:

•يمثل  pdو  ydأسعار وكميات المنتجات المركبة التي
تباع محل ًيا.
•يمثل  pxو  yxأسعار وكميات المنتجات المركبة التي
تم تصديرها.
•يمثل  wو  lمعدل األجور والعمالة على التوالي.
•يمثل rو  δو  kTصافي ضريبة االنتفاع من مرفق عام،
ومعدل االضمحالل واالنحالل ،ومخزون أو رصيد رأس
المال (على التوالي).
•يمثل  pzو  zqمتجهات البعد  nالذي يحتوي على أسعار
!!𝑝𝑝 وكميات  zqiسلع الصناعة  iالمستخدمة في
القطاع غير المرتبط بالطاقة.
•يمثل  pو  xyأسعار وكميات سلع أرمينغتون
المستخدمة في القطاع غير المرتبط بالطاقة.
•يمثل  F CETو  𝐹𝐹!"#$مرونة التحول الثابتة ودالة إنتاج
مرونة اإلحالل الثابتة (راجع الرسم البياني .)7
يجمع قطاع سلع أرمينغتون المنتجات المحلية والمستوردة
غير المرتبطة بالطاقة في سلعة واحدة .ويعد هذا القطاع
أداة حسابية تمثل قابلية االستبدال الناقصة بين السلع
المحلية واألجنبية .يعمل مورد سلع أرمينغتون على زيادة
األرباح !: Π
𝑝𝑝. 𝑥𝑥 − 𝑝𝑝" 𝑦𝑦" − 𝑝𝑝# 𝑦𝑦#
' Π! = max
3
*)(
'&| 𝑥𝑥 ≤ 𝐹𝐹$%#
) (𝑦𝑦" , 𝑦𝑦#

يمثل  p,و  xأسعار وكميات سلع أرمينغتون ،ويمثل pm,وym

أسعار االستيراد وكميات المنتجات األخرى ويمثل
دالة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة.

('&
𝐹𝐹!"#$%

يجمع قطاع السلع االستثمارية سلع الصناعات وسلع
أرمينغتون في سلع مستخدمة بغرض االستثمار
واالستهالك الحكومي .وفيما يلي مسألة زيادة أرباح

!𝑥𝑥 𝑝𝑝! 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 − 𝑝𝑝"# 𝑧𝑧! − 𝑝𝑝.
' = max
6
) !𝑥𝑥 | 𝑣𝑣 ≤ 𝐹𝐹!$%& (𝑧𝑧! ,

!Π

إذ تمثل المقاييس  pvواالستثمارات ( )invسعر كمية من
السلع االستثمارية ،ويمثل  zvمتجه البعد  nلسلع الصناعة
المضمنة في السلع االستثمارية ،ويمثل  xvكمية سلع
أرمينغتون المضمنة في السلع االستثمارية ،ويمثل
 𝐹𝐹!"#$دالة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة.

وبالمثل تكون مسألة زيادة األرباح لمنتج السلع
الحكومية:
!𝑥𝑥 𝑝𝑝! 𝑔𝑔 − 𝑝𝑝"# 𝑧𝑧! − 𝑝𝑝.
' Π! = max
4
) !𝑥𝑥 | 𝑔𝑔 ≤ 𝐹𝐹!$%& (𝑧𝑧! ,

فيمثل المقياس  pgسعر المنتجات الحكومية ،ويمثل
 gكمية السلع الحكومية ،ويمثل  zgمتجه البعد  nلسلع
الصناعة المضمنة في السلع الحكومية ،ويمثل xg
مقياس سلع أرمينغتون المضمنة في السلع الحكومية،
ويمثل  𝐹𝐹!"#$دالة إنتاج مرونة اإلحالل الثابتة.

يعتبر سهم رأس المال األولي  k0من خارج النموذج.
ويضمحل عند المعدل  δويزيد مع االستثمار الجديد (.)inv
وعند مراعاة األفق الزمني  ، Tتصبح ديناميكيات رأس
المال في الصناعات غير كثيفة االستخدام للطاقة:
𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑘𝑘 ! = (1 − 𝛿𝛿)! . 𝑘𝑘" + + (1 − 𝛿𝛿)!#$
!$%&,,.,

يمثل نموذج التوازن العام القابل للحساب صراحة سهم
رأس المال والتدفقات االستثمارية ،بينما يمثل نموذج
كابسارك للطاقة رأس المال واالستثمار بشكل ضمني
من خالل الدفعات أو األقساط السنوية التي تعد جز ًءا من
تكلفة اإلنتاج (  Ciفي المعادلة .)3
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وتعتبر الدفعات أو األقساط السنوية مطالبة على
المنتجات غير المرتبطة بالطاقة .وبالتالي يتم الحفاظ
على التدفق الدائري لالقتصاد .ومع ذلك تعتبر
استثمارات نموذج كابسارك للطاقة استهالكات
متوسطة من منظور محاسبة نموذج كابسارك للتوازن
العام للطاقة ،وال تتأثر مباشرة بسعر الفائدة الموضح
في جزء التوازن العام القابل للحساب داخل النموذج.
تستهلك األسر التمثيلية السلع المركبة  xcوالسلع
المجمعة كثيفة االستخدام للطاقة 𝑧𝑧!! (𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁),وتوفر sh
لزيادة دالة المنفعة ( Uيرجى الرجوع إلى الرسم البياني )7
تحت قيد الميزانية:
4

مع

𝑠𝑠%
!𝑥𝑥 !𝑝𝑝| -
𝑝𝑝

𝑈𝑈 &𝑥𝑥! , 𝑧𝑧! " , … , 𝑧𝑧# $ ,

𝑝𝑝&! 𝑧𝑧! ' + 𝑠𝑠% ≤ 𝑚𝑚%

+1

)∈'

max $

𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑚𝑚! = 𝑤𝑤. 𝑙𝑙 + 𝑟𝑟. 𝑘𝑘 + 𝜃𝜃"! Π +

تشمل إيرادات األسر  mhدخل رأس المال والوظيفة.
أيضا حصة من إجمالي األرباح  Πالتي يتم
وتشمل ً
استالمها من القطاعات االقتصادية المختلفة .وتعكس
وأخيرا تتلقى األسر
الحصة ملكية األسر للصناعات.
ً
تحويالت  trمن الحكومة.
توازن السوق لسلع الطاقة المجمعة:
𝑧𝑧! ≥ 𝑧𝑧"! + 𝑧𝑧#! + 𝑧𝑧$! + 𝑧𝑧% ! ⊥ 𝑝𝑝&! ≥ 0

توازن سوق سلع أرمينغتون:

𝑥𝑥 ≥ # 𝑥𝑥!! + 𝑥𝑥% + 𝑥𝑥& + 𝑥𝑥' ⊥ 𝑝𝑝( ≥ 0
"∈$

إن لجميع األنشطة التي تستخدم تقنيات مرونة اإلحالل
الثابتة أرباح صفرية عند مستوى التوازن ،وبالتالي يعتبر
إجمالي أرباحها مساو ًيا لألرباح في الصناعات المدرجة في
نموذج كابسارك للطاقة.

!!Π = $ Π
"

ويعتبر االدخار األجنبي المقابل للتغير في صافي
االستثمار األجنبي -من حيث التعريف -عكس رصيد
الحساب الجاري.
(
&𝑠𝑠! = −𝑏𝑏 = −(𝑝𝑝" 𝑦𝑦" − 𝑝𝑝# 𝑦𝑦# + * 𝑝𝑝$%
)) (𝑒𝑒"! − 𝑒𝑒# $
!
*∈$

إجمالي االستثمار يساوي إجمالي االدخار المحلي:
)(8

𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝑠𝑠! + 𝑠𝑠" + 𝑒𝑒𝑒𝑒. 𝑠𝑠#

حيث يمثل  sgالمدخرات الحكومية ،ويمثل  erسعر الصرف.

9

ويمثل اإلنفاق االستهالكي للحكومة نسبة  gpمن الناتج
المحلي اإلجمالي االسمي.
"𝑔𝑔 = 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑝𝑝! . 𝑔𝑔/

حيث يتم حساب الناتج المحلي اإلجمالي االسمي من
جانب اإليرادات:
𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑤𝑤. 𝑙𝑙 + 𝑟𝑟. 𝑘𝑘 ! + Π

قيد الميزانية الحكومية هو:
)(9

!1 − 𝜃𝜃!! %Π + 𝜏𝜏" 𝑚𝑚" = 𝑝𝑝# . 𝑔𝑔 + 𝑡𝑡𝑡𝑡 + 𝑠𝑠#

القطاع األجنبي
كبيرا للنفط،
مصدرا
تعتبر المملكة العربية السعودية
ً
ً
وتعمل زيادة صادراتها النفطية على خفض أسعار النفط
العالمية .نمثل التأثير الرجعي لصادرات المملكة النفطية
على أسعار النفط باستخدام الدالة:
)(10

!'&

' 𝑝𝑝!"# $ = 𝑑𝑑$ ⋅ %𝑒𝑒% $
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إطار النمذجة الخاص بنموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة
إذ يمثل  djمعيار القياس ،ويمثل  ηjمرونة أسعار النفط
العالمية لصادرات المملكة النفطية .ويتم حسابها بنا ًء
على حصة المملكة العربية السعودية في السوق العالمية
للنفط ،ومرونة عرض المنتجين اآلخرين ،ومرونة الطلب
العالمي.
نفترض عدم وجود أي تأثير لصادرات وواردات المملكة
العربية السعودية من السلع غير النفطية على أسعارها
%
األجنبية .وبالتالي يكون السعر العالمي
 𝑝𝑝!"#للمنتجات
الصناعية وأسعار االستيراد والتصدير ( )pm, pxللسلعة
المركبة غير المرتبطة بالطاقة من خارج النموذج.

معايرة النموذج
إن السنة األساسية للنموذج هي سنة 2018م .ولقد
قمنا بتقريب مصفوفة المحاسبة االجتماعية البسيطة
لعام 2015م للمملكة العربية السعودية باستخدام جداول
المدخالت والمخرجات لعام 2015م من الهيئة العامة
لإلحصاء في المملكة ( )GaStat 2019cومنظمة التعاون
االقتصادي والتنمية ( .)2018ومن ثم قمنا بتحديث
جداول المدخالت والمخرجات حتى عام 2018م باستخدام
مجموعات بيانات مختلفة ومساعدة ،خاصة من مؤسسة
النقد العربي السعودي ( .SAMA (2019وأجرينا تعديالت
على بيانات إنتاج النفط واإليرادات النفطية لتعكس
عمليات خفض إنتاج أوبك +في الفترة من 2016م وحتى
2018م ،وأن األسعار كانت أعلى بنسبة  %40في عام
2018م مقارنة بعام 2015م .وقمنا بدمج التغيرات
في نشاط القطاعات كثيفة االستخدام للطاقة في
مصفوفة المحاسبة االجتماعية .وتستند التغيرات في
ناتج المنتجات المكررة والبتروكيماويات واألسمنت
إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ( .)2019وتم
الحصول على بيانات استهالك الكهرباء واألسمنت من
ً
فضل عن
مؤسسة النقد العربي السعودي (.)2019
ذلك أخذت بيانات استهالك الديزل والبنزين من الوكالة
الدولية للطاقة ( ،)IEA 2019واستكملت البيانات من
خالل مبادرة معلومات الطاقة المشتركة (.)JODI 2019
عالوة على ذلك تتم معايرة الطلب على المياه المحالة

وفقا للبيانات المستمدة من هيئة تنظيم الكهرباء
ً
واإلنتاج المزدوج ( .)ECRA 2018وتحسب أسعار
استيراد وتصدير المنتجات البتروكيماوية والمكررة
وفقا إلحصائيات التجارة الخارجية للهيئة العامة لإلحصاء.
ً
ولقد استخدمنا بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي
( )2019لمعايرة اإليرادات ،واإلنفاق الحكومي،
11
واالستثمارات الداخلية ،ورصيد الحساب الجاري.
واستخدمنا معلومات مفصلة متعلقة بالتكنولوجيا تم
تضمينها في نموذج كابسارك للتوازن العام من خالل
المعلومات المحاسبية المجمعة من مصفوفة المحاسبة
االجتماعية لجانب طلب القطاعات كثيفة االستخدام
للطاقة .تم الحصول على البيانات حول القطاعات
كثيفة االستخدام للطاقة من محاكاة خط األساس التي
أجريت باستخدام نموذج كابسارك للطاقة في الفترة
ما بين عامي  2015و2018م .وتضمنت هذه المحاكاة
االستثمار المخطط له في الطاقة اإلنتاجية ،وعدل الطلب
بحسب مستويات نشاط مصفوفة المحاسبة االجتماعية.
كانت نتيجة المحاكاة معامالت نقدية مفصلة وتدفقات
للمنتج متماشية مع العمليات المادية ،ومجموعة كاملة
من المنتجات واألسعار المدارة الخاصة بالصناعة .وتوجد
بعض االختالفات بين مصفوفة المحاسبة االجتماعية
والتدفقات المقابلة من نموذج كابسارك للطاقة ألنها
تستخدم تعريفات بيانات مختلفة .وقد أوجدنا ً
حل لهذه
االختالفات باستخدام النموذج المتكامل الذي أنتج
مجموعة بيانات موحدة مع نتائج تصاعدية متوافقة مع
مصفوفة المحاسبة االجتماعية المتوازنة.
ولقد قمنا بتعديل التدفقات النقدية المتعلقة بالقطاعات
كثيفة االستخدام للطاقة والمنتجات في مصفوفة
المحاسبة االجتماعية؛ وذلك إلنتاج معامالت حصة
القيمة التي يصل مجموعها إلى  ،1وإنتاج رصيد حساب
جار مستهدف وذا صلة ،أي ميزان تجاري يتماشى مع
قيم االستيراد والتصدير التي تم الحصول عليها من
نموذج كابسارك للطاقة .وبنا ًء على هذه المعامالت
التي تتضمن التدفقات في نموذج التوازن العام القابل
للحساب ونموذج كابسارك للطاقة،
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إطار النمذجة الخاص بنموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة
قمنا باستخدام نموذج التوازن العام القابل للحساب.
وتتالءم مصفوفة المحاسبة االجتماعية للسنة األساسية
2018م مع التمثيل التصاعدي لألنشطة في نماذج
كابسارك للطاقة .وتعتبر مصفوفة المحاسبة االجتماعية
متوازنة ألنها نتيجة نموذج التوازن العام القابل للحساب.
كما قمنا بإنشاء توقع أساسي من عام 2018م وحتى
عام 2030م بافتراض أن األسعار المدارة وأسعار السلع
العالمية تحتفظ بمستوياتها التي كانت عليها في عام
2018م .وعدلنا عدد ساعات العمل وإنتاجية الموظف
ومعدل االستثمار للحصول -في حالتنا األساسية -على
نمو سنوي بنسبة  %2.5للناتج المحلي اإلجمالي غير
المرتبط بالطاقة .ويتسق هذا المعدل مع توقعات
صندوق النقد الدولي ( )IMF 2019حتى عام 2024م.

وتجدر اإلشارة إلى أن خط األساس ال يهدف إلى تمثيل ما
يمكن أن يحدث على األرجح في اقتصاد المملكة العربية
السعودية .ويعمل كنقطة مرجعية لتحديد اآلثار المحتملة
لسياسات تحرير األسعار إن بقيت السياسات األخرى كما
هي .ولهذا السبب يفترض خط األساس الوضع الراهن
اعتبارا من عام 2018م .وبالتالي فإنه ال
للسياسات
ً
يشمل سياسات رؤية المملكة  132030وآثارها النافعة
والمتوقعة على النمو االقتصادي للبالد.
تم اختيار معايير المرونة في دوال اإلنتاج والمنفعة لتكرار
التقديرات التجريبية لمرونة سعر الطلب على البنزين
والكهرباء (الجدول  .)1ولقد استخدمنا مرونة السعر
نفسها للطاقة والسلع كثيفة االستخدام للطاقة.
وجرى تعديل مرونة األسعار من خالل تحديد المعامالت
المناسبة في دوال اإلنتاج المتداخلة والموضحة في
الرسم البياني (.)7

الجدول  .1مرونة اإلحالل لألسعار في نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة.
القيمة في نموذج كابسارك
للتوازن العام للطاقة

التقديرات التجريبية للمملكة
العربية السعودية

المصادر

البنزين

-0.18

-0.15
-0.2
-0.15

)Atalla et al. (2018
)Huntington et al. (2017
)Hasanov et al. (Forthcoming

الديزل

-0.18

-

وقود الطائرات

-0.20

-

الكهرباء

-0.24

-0.16

األسمنت

-0.20

-

الماء

-0.20

-

البتروكيماويات

-0.20

-

-0.35

)Atalla and Hunt (2016
)Hasanov et al. (Forthcoming

مالحظة :تعني هذه العالمة « »-عدم توفر أي تقديرات في البحث
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إطار النمذجة الخاص بنموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة

حساب النموذج المتكامل
نحسب حل النموذج باستخدام خوارزمية التفكيك والتجزئة
القائمة على (.Böhringer and Rutherford (2009
ونقوم بصياغة النماذج الفرعية لنموذج كابسارك للطاقة
ونموذج التوازن العام القابل للحساب على حدة ،إذ تتم
صياغة النموذج الفرعي لنموذج كابسارك للطاقة الذي
ومتغيرا باعتباره مسألة
يضم حوالي  51,000معادلة
ً
تكاملية مختلطة ،ويتم حلها باستخدام أداة حل PATH
( .)Ferris and Munson 2000بينما تتم صياغة النموذج
الفرعي لنموذج التوازن العام القابل للحساب الذي يضم
نظاما غير خطي مقيد ،ويتم
متغيرا ومعادلة باعتباره
90
ً
ً
حله باستخدام أداة حل CONOPT
( .)Drud 1994وندرج دوال الطلب الخطية في نموذج
كابسارك للطاقة .وفي كل عملية تكرار لخوارزمية الحل،

وفقا لنتائج
تتم إعادة معايرة معامالت هذه الدوال ً
نموذج التوازن العام القابل للحساب .وبالمثل ،فإنه في
كل عملية تكرار نحدث أسعار السلع اإليرادات المرتبطة
بالطاقة والمتغيرات المالية في النموذج الفرعي للتوازن
العام القابل للحساب ،بهدف نقل تأثير السياسات من
قطاع الطاقة إلى بقية االقتصاد .ونستمر بعمليات
التكرار حتى تختلف أسعار الطاقة واالستهالك بأقل
ً
مفصل
وصفا
من معيار التقارب .يقدم الملحق (ب)
ً
لخوارزمية الحل .تقاربت الخوارزمية بما ال يزيد عن 12
تكرارا في جميع السيناريوهات التي قمنا بمحاكاتها.
ً
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سيناريو التحرير الموضح لدور إعادة تدوير اإليرادات
أهمية خطة إعادة تدوير اإليرادات
تنطلق إصالحات أسعار الطاقة من قطاع الطاقة إلى
بقية االقتصاد من خالل العديد من القنوات (الرسم
البياني  .)1تؤدي اإلصالحات إلى ارتفاع أسعار الطاقة،
مما يقلل مباشرة من استهالك األسر للطاقة .ويتم
خفض ميزانيات األسر للسلع غير المرتبطة بالطاقة
من خالل زيادة إنفاقها على الطاقة .وفي الوقت نفسه،
تكلف السلع غير المرتبطة بالطاقة الكثير نتيجة مدخالت
سعرا .وبالتالي ينخفض استهالك األسر
الطاقة األعلى
ً
أيضا .ومع انتشار األسعار
للسلع غير المرتبطة بالطاقة ً
المرتفعة من خالل االقتصاد ،يخسر القطاع غير المرتبط

بالطاقة قدرته التنافسية التجارية ،وتنخفض الصادرات،
وتحل الواردات محل اإلنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي.
يتسبب انخفاض استهالك األسر وانخفاض الصادرات
وزيادة الواردات في زيادة انخفاض إنتاج القطاعات غير
المرتبطة بالطاقة .ويولد اإلنتاج المنخفض ً
دخل أساس ًيا
واستهالكا أقل ،مما
أقل -العمالة وإيرادات رأس المال-
ً
يؤثر سل ًبا على النشاط االقتصادي.
وبالتالي توجد حلقات تغذية راجعة ومعقدة في االقتصاد
ألنها تتكيف مع ارتفاع أسعار الطاقة .وال تعتبر جميع
اآلثار سلبية ،فالمزيد من النفط متوفر للتصدير وزيادة
اإليرادات الحكومية.

الرسم البياني  .1قنوات النقل الرئيسة إلصالحات أسعار الطاقة إلى القطاع غير المرتبط بالطاقة في نموذج كابسارك
للتوازن العام للطاقة.

Primary
income

Primary
income

Household
demand

Domestic
investment
)(inv

net foreign
investment
)position (sf

Potential
output

Energy price
for households

Household
demand

Nonenergy
output

Nonenergy
output

Domestic
energy
prices

Price of
other goods

Exports
Imports
substitution

Production cost
Trade
competitiveness

Domestic
saving

Government
)savings (sg

Government
revenue

Energy
exports

Domestic
energy demand

Transfer to
)households (tr
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يمكن لقناة تصدير الطاقة أن تعوض اآلثار السلبية
إلصالح األسعار على استهالك األسر وإنتاج القطاع غير
المرتبط بالطاقة .ويؤدي انخفاض االستهالك المحلي
للطاقة إلى زيادة صادراتها ،وبالتالي زيادة أرباح قطاع
الطاقة حتى وإن كانت إضافة اإلمدادات إلى األسواق
العالمية تؤدي إلى خفض األسعار .وتؤدي زيادة األرباح
إلى زيادة قدرة الحكومة على االستفادة من النمو
باستخدام قنوات النقل غير المباشرة الستهالك األسر
وإنتاج القطاع غير المرتبط بالطاقة.
ويمكن إعادة ضخ إيرادات صادرات الطاقة في االقتصاد
بعدة طرق مختلفة ،كما يمكن استثمارها خارج البالد
أيضا استثمارها محل ًيا في
للحصول على دخل .ويمكن ً
القطاع غير المرتبط بالطاقة لزيادة النشاط والتنويع .وفي
هذه الحالة ،تساهم اإليرادات في زيادة أسهم رأس المال
واإلنتاج المحتمل .ويمكن لإليرادات الحكومية المرتفعة
من زيادة الصادرات أن تزيد من االدخار الحكومي .ويمكن
ً
بدل من ذلك تحويل اإليرادات اإلضافية إلى األسر لتشجيع
االستهالك.

سيناريوهات تحرير األسعار في ظل خطة
إعادة التدوير البديلة
توقعا القتصاد المملكة
يمثل سيناريو خط األساس
ً
العربية السعودية في عام 2030م ،بافتراض أن تظل
األسعار المحلية المدارة وأسعار الطاقة العالمية عند
مستوياتها في عام 2018م.
تفترض جميع سيناريوهات السياسة أن يتم تحرير أسعار
الطاقة والسلع كثيفة االستخدام للطاقة بالكامل ،مع
تعديل أسعار الطاقة المحلية لتصل إلى المستويات
العالمية.
يتوافق كل سيناريو سياسة مع خطة معينة إلعادة تدوير
اإليرادات المالية اإلضافية التي حققها قطاع الطاقة
لبقية االقتصاد (الجدول  .)2يتم تطبيق كل خط إعادة
تدوير باستخدام قاعدة إغالق بديلة .وتحدد هذه القاعدة

المتغيرات التي يمكن تعديلها لتحرير السعر ،والمتغيرات
التي يمكن أن تظل ثابتة في المعادالت الموضحة لرصيد
مدخرات االستثمار (المعادلة  )8ورصيد ميزانية الحكومة
(المعادلة .)9
وفي ظل خطة التوحيد ،تعمل اإليرادات اإلضافية
لإلصالحات على تحسين المدخرات الحكومية وليس زيادة
االستثمارات المحلية .ونعدل التحويالت الموجهة لألسر
لتصل إلى مستوى خط األساس ،ونسمح للمدخرات
تبعا لذلك .ولغرض تحييد آثار
الحكومية بأن تتكيف ً
اإلصالح من خالل االستثمار ،نعدل نسبة االستثمار
المحلي إلى الناتج المحلي اإلجمالي عند مستوى خط
األساس ،ونسمح للحساب الجاري بأن يتكيف الستيعاب
المدخرات اإلضافية .وبالتالي ال يتم استثمار المدخرات
في االقتصاد المحلي .ونشير إلى أن تعديل الحساب
الجاري يتوافق مع الزيادة في صافي االستثمار األجنبي.
وفي ظل خطة التحويالت ،تستخدم اإليرادات اإلضافية
لإلصالحات لزيادة التحويالت النقدية لألسر .وتعتبر هذه
التحويالت من داخل النموذج ،بينما تعتبر نسبة المدخرات
الحكومية إلى الناتج المحلي اإلجمالي من خارج النموذج
ومحددة عند مستوى خط األساس .وبعبارة أخرى ،ال تؤثر
التحويالت في ميزانية الحكومة .وكما هو موضح في
سيناريو التوحيد ،نعمل على تحييد القناة االستثمارية من
خالل إبقاء نسبة االستثمار المحلي إلى الناتج المحلي
اإلجمالي ثابتة ،وإبقاء الحساب الجاري مر ًنا.
أما في ظل خطة االستثمارات ،فيتم توجيه اإليرادات
اإلضافية لإلصالح إلى االستثمار المحلي .وتعتبر
تحويالت األسر ثابتة وبالتالي فإن اإليرادات اإلضافية
للنفط تزيد من المدخرات الحكومية .ويتم استثمار
الزيادة في المدخرات عند المستوى الوطني في
االقتصاد المحلي؛ ألن صافي عقود االستثمار األجنبي
يعتبر ثاب ًتا.

اآلثار المترتبة على إصالحات األسعار المحلية للطاقة في المملكة العربية السعودية على المستويين االقتصادي والقطاعي
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سيناريو التحرير الموضح لدور إعادة تدوير اإليرادات
نقوم بتعديل صافي عقود االستثمار ،يتم استثمار
الزيادة في المدخرات المحلية في االقتصاد المحلي .وفي
النهاية -في سيناريو االستثمارات والتحويالت -تكون
الزيادة في االستثمار المحلي أقل من سيناريو خطة
االستثمارات؛ ألن الحكومة تستخدم اإليرادات اإلضافية
في دعم األسر ً
بدل من زيادة المدخرات المتوفرة لتمويل
االستثمار.

في ظل خطة االستثمارات والتحويالت ،تقسم اإليرادات
اإلضافية لإلصالح بين التحويالت الموجهة لألسر
واالستثمارات المحلية .وتستخدم الحكومة اإليرادات
المالية اإلضافية لزيادة التحويالت لألسر بطريقة ال تؤثر
في الميزانية ،وبالتالي يكون صافي المدخرات الحكومية
ثاب ًتا .وتتمتع األسر بمزيد من اإليرادات ألنها تلقت
تحويالت إضافية وزادت من المدخرات المحلية .وبينما

الجدول  .2خطط إعادة التدوير في كل سيناريو من سيناريوهات إصالح األسعار للتوازن العام للطاقة.
إغالق الميزانية الحكومية (المعادلة )9
السيناريو

إغالق االدخار -االستثمار (المعادلة )8

التحويالت الموجهة
لألسر
()tr

المدخرات الحكومية
)(sg

االستثمار المحلي

صافي عقود االستثمار
األجنبي

ثابتة

غير محددة

ثابت

غير محدد

غير محددة

ثابتة

ثابت

غير محدد

االستثمارات

ثابتة

غير محددة

غير محدد

ثابت

التحويالت
واالستثمارات

غير محددة

ثابتة

غير محدد

ثابت

التوحيد
التحويالت

)(inv

) (sf
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توضيح :محاكاة التأثيرات المترتبة على إصالح
أسعار الطاقة
تأثير اإلصالحات على أسعار الطاقة
يعتمد تأثير اإلصالحات على األسعار المحلية للطاقة على
نوع الوقود محل الدراسة (الجدول  .)3تزيد سيناريوهات
التحرير بشكل كبير من أسعار أنواع الوقود التي تشملها
إصالحات األسعار لعامي 2016م و2018م ،وبالتالي
بقيت اقل من معايير القياس العالمية .فقد ارتفع سعر

الميثان أربع مرات تقري ًبا ،وزادت أسعار الديزل المستخدم
في النقل إلى أكثر من الضعف ،وزاد سعر النفط العربي
الخفيف وسعر زيت الوقود الثقيل بمقدار عشرة أضعاف.
مختلطا؛ فيزيد سعر
ويعتبر التأثير على أسعار البنزين
ً
البنزين عيار  91بحوالي  ،%36وينخفض سعر البنزين
متوافقا مع األسعار العالمية منذ
عيار - 95الذي أصبح
ً
طفيفا.
انخفاضا
عام 2018م-
ً
ً

الجدول  .3أسعار الطاقة بالنسبة للمستهلك في مختلف السيناريوهات.
السيناريوهات

الفترة الزمنية

سيناريوهات
خط األساس

التحرير

2015

2016

2018

2030

2030

بنزين ( 91دوالر أمريكي /لتر)

0.12

0.2

0.36

0.36

0.67

بنزين ( 95دوالر أمريكي /لتر)

0.16

0.24

0.55

0.55

0.72

ميثان (دوالر أمريكي /مليون وحدة حرارية
بريطانية)

0.75

1.25

1.25

1.25

5.66

الخام العربي الخفيف (دوالر أمريكي /البرميل)

4.24

6.36

6.36

6.36

63

الخام العربي الثقيل (دوالر أمريكي /البرميل)

2.67

4.41

4.41

4.41

63

الديزل (دوالر أمريكي /البرميل)
 -النقل

10.6

19.9

19.9

19.9

103

 -المرافق

3.8

14

14

14

103

 -الصناعات

9.12

14

14

14

103

14

27.5

27.5

27.5

251

زيت الوقود الثقيل ( 380دوالر أمريكي/
الطن)
الكهرباء (دوالر أمريكي /ميغاواط في الساعة)
 -األسر

34.6

38.4

80

80

57

 -الحكومة

69.3

84.8

84.8

84.8

57

 -الصناعات

34.6

42.3

42.3

42.3

57

سعر تصدير النفط (دوالر أمريكي /البرميل)

49.2

40.2

70.5

70.5

62.7

مالحظة :األسعار بالدوالر األمريكي في عام 2013م .تتوافق األسعار مع سيناريو التوحيد .تعتبر األسعار في سيناريوهات التحرير
خارجية ،مدفوعة باألسعار العالمية وتكاليف النقل واالزدحام وقيود التصدير .متوسط أسعار الكهرباء .سعر الخام العربي الخفيف
للتسليم على ظهر السفينة.
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توضيح :محاكاة التأثيرات المترتبة على إصالح أسعار الطاقة
وإن بقيت األسعار العالمية ثابتة في سيناريو تحرير
أيضا.
األسعار ،فستبقى أسعار البنزين لعيار  95ثابتة ً
بيد أن تحرير األسعار يضيف الصادرات السعودية إلى
أسواق النفط العالمية (يرجى الرجوع إلى الفقرة )5.3
وبالتالي يقلل من أسعار النفط العالمية ،مما يتسبب في
خفض السعر المحلي للبنزين عيار  .95وبشكل عام ،فإن
متوسط سعر البنزين للمستهلكين يتسبب في زيادة
سعر عيار بنزين - 91مما يمثل  %70من الطلب على
البنزين -أكثر من تعويض االنخفاض البسيط في سعر
البنزين عيار .95

الخام بنسبة  %25تقري ًبا (الرسم البياني  2المجموعة أ)
نتيجة انخفاض االستهالك المحلي للنفط والمنتجات
النفطية .وتأتي الصادرات اإلضافية بشكل كامل من
مدخرات النفط في العديد من قطاعات االقتصاد.
وينكمش الطلب على الخام من مصافي التكرير المحلية
وينتقل إلى الخام العربي الثقيل فقط .كما يزيد استهالك
الميثان نتيجة السحب من الحصص التي قننت استخدام
بعض القطاعات للميثان .ويستبدل قطاع الكهرباء الميثان
بالنفط الخام .وينخفض كذلك االستخدام المباشر للنفط
في القطاعات االقتصادية األخرى.

تنخفض األسعار المحلية للكهرباء في ظل سيناريو
التحرير .وقد يبدو هذا غير متوقع؛ فالزيادة الحادة في
أسعار أنواع الوقود األحفوري المستخدمة في توليد
وخصوصا بالنظر
الكهرباء تزيد من تكلفة توفير الكهرباء،
ً
إلى كفاءة الوقود المنخفضة لمولدات الكهرباء الحالية.
وبالتالي فإن أسعار الكهرباء المحررة التي تعكس تكلفة
التوليد 14يجب أن تكون أعلى من األسعار المنظمة.

ينخفض النشاط في قطاع التكرير (الرسم البياني ،2
المجموعة ب) نتيجة انخفاض الطلب المحلي على الوقود
الناجم عن تحرير األسعار .ولم تعد هناك حاجة لقيام
قطاع التكرير بتلبية الطلب المحلي الكبير بأسعار مدارة
ومنخفضة .ومع ارتفاع األسعار المحلية للوقود ،يتحول
توليد الكهرباء -الذي يعتبر المستهلك الرئيس للمنتجات
النفطية -بشكل كامل من الديزل وزيت الوقود الثقيل
إلى الميثان ومصادر الطاقة المتجددة .وفي الوقت
نفسه ،يتخلص قطاع المياه -الذي يواجه زيادة تكاليف
الوقود -تدريج ًيا من تحلية المياه القائمة على التبخير
ويعتمد تقنيات التناضح العكسي التي تعتبر أكثر
كفاءة في استخدام الوقود ،وتعمل بالكهرباء ً
بدل من
أنواع الوقود األحفوري .وتعمل الزيادة في أسعار الديزل
والبنزين على خفض الطلب على الوقود المستخدم في
النقل مقارنة بسيناريو خط األساس .وفي الوقت نفسه،
تعتبر الزيادات في صادرات الديزل والبنزين بسيطة
للغاية للتعويض عن انخفاض الطلب المحلي .ومع ذلك
فإن النتائج المتعلقة بقطاع التكرير يمكن األخذ بها
ولكن بحذر؛ فنموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة
ال يمثل صراحة مصافي التكرير خارج المملكة العربية
السعودية وهوامشها ،وبالتالي يتجاهل النموذج تعديل
حصة سوق التكرير في المملكة بسبب التغيرات في
تنافسية األسعار مع مصافي التكرير خارج البالد .وقد
يحتاج اإلبحار والتوسع في ذلك إلى نموذج مفصل للغاية
لعمليات التكرير العالمية.

ومع ذلك يعتبر السعر المدار للكهرباء الناتج عن ارتفاع
األسعار في عامي  2016و2018م أعلى من تكلفة
التوليد ،بحسب تقييم نموذج كابسارك للتوازن العام
للطاقة .وبعبارة أخرى ،ففي سيناريو خط األساس،
يستفيد قطاع الكهرباء من إيجار يتوافق مع األسفين بين
متوسط اإليرادات األعلى من متوسط التكلفة .ويؤدي
تحرير أسعار الكهرباء إلى إلغاء اإليجار والمساعدة على
خفض سعر الكهرباء .وفي المقابل يعمل تحرير أسعار
أنواع الوقود األخرى على زيادة تكاليف توليد الكهرباء
ويساهم في زيادة أسعارها .ومع ذلك فإن التأثير الثاني
محدودا ويهيمن عليه التأثير األول؛ إذ يساهم توفر
يعتبر
ً
تقنيات الطاقة الشمسية رخيصة الثمن في تخفيف تأثير
ارتفاع أسعار الوقود إلى حد كبير من خالل خفض تكاليف
توليد الكهرباء.

إصالحات األسعار المحلية تشجع صادرات
النفط الخام
يزيد في ظل التحرير الكامل لألسعار حجم صادرات النفط
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23

توضيح :محاكاة التأثيرات المترتبة على إصالح أسعار الطاقة
الرسم البياني  .2االستهالك المحلي المنخفض للمنتجات المكررة يعزز الصادرات النفطية.
المجموعة أ :أنواع الوقود األحفوري المستخدمة في
عام 2030م (مليون طن من المكافئ النفطي)

المجموعة ب :المنتجات النفطية المستخدمة في
عام 2030م (مليون طن من المكافئ النفطي)

600

50
45

500

40
35

400

30

300

25
20

200

15
10

100

5

0

0

Baسا
seاأل
lineط so
خ lidaيد
 tioوح
 nالت
on

C

س

Baسا
seاأل
lineط so
خ lidaيد
 tioوح
 nالت
on

C

س

Baسا
seاأل
lineط so
خ lidaيد
 tioوح
 nالت
on

C

س

Baسا
seاأل
neخliط so
lidaيد
 tioوح
 nالت
on

C

س

Baسا
selاأل
C
neخiط on
so
lidaيد
 tioوح
 nالت

س

Baسا
selاأل
C
neخiط on
so
lidaيد
 tioوح
 nالت

الكهرباء

الصادرات

البتروكيماويات

س

األسمنت

المياه

Electricity

Exports

Baسا
seاأل
C
neخliط on
so
lidaيد
 tioوح
 nالت

Cement

Water

البنزين

س

Heavy fuel
الثقيل
الوقود

Diesel and
ووقود
الديزل
jetfuel
الطائرات

Gasoline

Other

أخرى

Total crude

مجموع أنواع
النفط الخام
Petrochemicals

Other

Methane

الميثان

Reﬁning

التكرير

أخرى

Other sectors

القطاعات األخرى

المصادر :حسابات المؤلفين بنا ًء على نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة.
مالحظة :تشــمل كلمة أخرى مكثفات الغاز ،واإليثان ،والبروبان .وتشــمل المنتجات األخرى كوك البترول ،واألســفلت ،وغاز البترول
المسال ،والنفثا.

تحرير األسعار يقلل حجم القطاعات كثيفة
االستخدام للطاقة ويجعلها أكثر ربحية
يؤدي تحرير األسعار إلى تحقيق أرباح إضافية -تزيد عن
 24مليار دوالر أمريكي -للقطاعات كثيفة االستخدام
للطاقة ،ما يعادل  %3من الناتج المحلي اإلجمالي
األساسي (الرسم البياني  .)3ويوضح هذا مدى
التشوهات في األسعار المنظمة وآليات التخصيص
والتوزيع الحالية.
يعمل تحرير األسعار على تقليل حجم قطاع التكرير ،ولكنه
يحسن ربحيته مقارنة بخط األساس (الرسم البياني .)3

ففي سيناريو خط األساس (تنظيم األسعار) ،يعتبر قطاع
التكرير القطاع الوحيد الذي ال يشتري المدخالت باألسعار
المنظمة ،وعليه أن يشتري النفط الخام بأسعار السوق.
ومع ذلك فإن القطاع ملزم ببيع منتجاته إلى المستهلكين
المحليين باألسعار المنظمة .وبالتالي فإنه في سيناريو
خط األساس تعمل مصافي التكرير على تلبية الطلب
المحلي الكبير في البالد بخسارة ،وتتلقى التعويضات من
ميزانية الحكومة أو المرافق األخرى .ينخفض نشاط التكرير
مع وجود إصالحات لألسعار؛ ألن ارتفاع أسعار الوقود يعمل
على خفض الطلب المحلي .ولم يعد قطاع التكرير يعاني
مصدرا لإليرادات التي يمكن أن
من الخسارة ،وأصبح
ً
تتدفق إلى ميزانية الحكومة أو األسر.

اآلثار المترتبة على إصالحات األسعار المحلية للطاقة في المملكة العربية السعودية على المستويين االقتصادي والقطاعي
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توضيح :محاكاة التأثيرات المترتبة على إصالح أسعار الطاقة
بسيطا بتحرير األسعار
تأثرا
ً
تأثر اإلنتاج وأرباح النفط الخام ً
(الرسم البياني  .)3فتعمل حصة اإلنتاج في المملكة
العربية السعودية على تقييد اإلنتاج اإلضافي للنفط.
تعتبر توقعاتنا حول إنتاج الغاز الطبيعي متحفظة إلى حد
ما ،وال تشمل مساهمة حقول الغاز الجديدة والكبيرة.
وفي سيناريو التحرير ،يزيد قطاع االستكشاف واإلنتاج
من إيراداته بفضل مبيعات الغاز الطبيعي؛ ألن القطاع
يقوم ببيع الغاز الطبيعي بأسعار السوق التي تعتبر أعلى
من األسعار المدارة.
يبيع قطاع االستكشاف واإلنتاج في سيناريو خط
األساس النفط إلى السوق المحلية -لمصافي التكرير
غالبا -بسعر محرر .وبالتالي فإنه في سيناريوهات تحرير
األسعار ،ال يحقق قطاع االستكشاف واإلنتاج أي إيرادات

إضافية من إعادة توجيه مبيعاته النفطية إلى األسواق
األجنبية .وتتحقق اإليرادات الكبرى له من التخلي تدريج ًيا
عن بيع النفط الخام بأسعار مدارة ومنخفضة إلى قطاعي
المياه والكهرباء ،من بين قطاعات أخرى .ومع ذلك فإن
هذا التأثير المفيد على أرباح القطاع يتم التعويض عنه
جزئ ًيا من خالل انخفاض أسعار النفط العالمية الناجمة عن
وجود كميات إضافية من الخام السعودي المصدر.
ويظل قطاع البتروكيماويات تنافس ًيا على الصعيد
العالمي ،حتى عندما تكون أسعار المواد األولية محررة
بالكامل .وتعمل األسعار المرتفعة للمواد األولية في
الوقت نفسه على خفض هوامش القطاع ،مما يؤدي إلى
انخفاض األرباح مقارنة بالوضع في ظل األسعار المدارة.

الرسم البياني  .3التغيرات في أسعار وأرباح القطاعات كثيفة االستخدام للطاقة.
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المصادر :حسابات المؤلفين بنا ًء على نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة.
مالحظة :تصنيف " جميع القطاعات كثيفة االستخدام للطاقة" يشمل جميع القطاعات الستة الممثلة في هذا الرسم البياني.
ال يراعي النموذج تكلفة ربط كل مصانع االسمنت بشبكة الغاز الطبيعي .ولذلك ،فإنه يقلل من تكلفة التحول من الوقود السائل إلى الغاز
الطبيعي في قطاع االسمنت لبعض المناطق.
اآلثار المترتبة على إصالحات األسعار المحلية للطاقة في المملكة العربية السعودية على المستويين االقتصادي والقطاعي
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توضيح :محاكاة التأثيرات المترتبة على إصالح أسعار الطاقة
ومع ذلك تحتاج النتائج حول الهوامش واألنشطة حول
قطاع التكرير إلى المزيد من اختبارات المتانة .وال يمثل
نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة -كما هو الحال مع
نموذج كابسارك للطاقة -صراحة سوق صادرات المنتجات
البتروكيماوية .وبالتالي قد يفتقر إلى التغييرات في
حصص سوق الصادرات التي تنطوي عليها استجابة
الطلب وهيكل التكلفة لمصدري البتروكيماويات
اآلخرين .كانت أسعار األسمنت المنظمة عالية نسب ًيا
مقارنة بأسعار تحريرها ،وال ينمو إنتاج قطاع األسمنت
بشكل بسيط إال مع تحرير األسعار .وبالرغم من ارتفاع
تكاليف الطاقة ،إال أن تحرير األسعار يعمل على خفض
أسعار األسمنت ويحفز االستهالك ً
قليل؛ ألن صادرات
األسمنت محددة في النموذج.
ويزداد نشاط قطاع الكهرباء مع تحرير األسعار ،فتعتبر
األسعار المحررة أقل من األسعار المدارة ،مما يجعل
الطلب على الكهرباء أعلى بقليل من خط األساس .وفي

الوقت نفسه ،تزداد أسعار الوقود األحفوري المستخدم
في توليد الكهرباء لتصل إلى المستويات العالمية.
وبعبارة أخرى ،ففي سيناريو تحرير األسعار ،تكون لقطاع
الكهرباء إيرادات منخفضة وتكاليف عالية لكل كيلوواط
في الساعة .ومع متوسط تسعير التكلفة في سيناريو
التحرير ،تتالشى أرباح قطاع الكهرباء.
في قطاع الكهرباء يفسح التحرير الكامل لألسعار المجال
لالستخدام الواسع للطاقة الشمسية الكهروضوئية،
مع  56جيجاواط من السعة المركبة بحلول عام 2030م
(الرسم البياني .)4
تعتبر الطاقة الشمسية الكهروضوئية الخيار األقل
تكلفة؛ ألن تكاليفها المستوية تعتبر منخفضة للغاية
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا ،وألن توليد
الكهرباء لم يعد يستفيد من أسعار الوقود األحفوري
المنخفضة والمدارة.

الرسم البياني .4تحرير األسعار يشجع على استخدام الطاقة الشمسية الكهروضوئية.
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المصدر :حسابات المؤلفين بنا ًء على نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة.
مالحظة :في المجموعة أ تشمل الدائرة المفتوحة ً
كل من توليد الكهرباء باستخدام الغاز وحرق النفط ،وبالتالي ال يظهر هذا الرسم
البياني إحالل الغاز محل النفط
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يوجد استثمار آخر في قدرة توليد الكهرباء يتمثل في
تعديل توربينات الغاز الحالية وإضافتها في وحدات دوائر
أيضا إلى التحول الكبير
مركبة أكثر كفاءة .يؤدي التحرير ً
في الوقود المستخدم من المنتجات النفطية إلى
الميثان ،وإلى االستثمار في التحسينات األكثر كفاءة
في استهالك الطاقة (الرسم البياني  .)4ولم يعد التوليد
الحراري باستخدام النفط الخام ،أو زيت الوقود الثقيل،
نظرا الرتفاع أسعار هذه األنواع من
أو الديزل تنافس ًيا ً
الوقود .وبالتالي يتحول قطاع الكهرباء بشكل كامل إلى
الغاز للتوليد الحراري .وتوجد هناك حاجة إلى المزيد من
السعة ألن تحرير األسعار يزيد من الطلب على الكهرباء.
ونشير إلى أنه في جميع سيناريوهات التحرير لم يعد
قطاع المياه يستخدم أنواع الوقود األحفوري ،وأصبح
كبيرا للكهرباء بالرغم من انخفاض إنتاج المياه.
مستهلكا
ً
ً
ونظرا الرتفاع أسعار زيت الوقود الثقيل ،لم تعد التحلية
ً
الحرارية تنافسية .ويتم استخدام التناضح العكسي الذي
كبيرا على كهرباء الشبكة .يبلغ الطلب على
يوجد طل ًبا
ً
الكهرباء في سيناريوهات التحرير من قطاع المياه حوالي
 15تيراواط في الساعة ،وتمثل التحلية  %3تقري ًبا من
استهالك الكهرباء.
يؤدي التحرير إلى انخفاض انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون بنسبة  %35في عام 2030م مقارنة بخط
األساس (الرسم البياني  .)5ويتوافق هذا االنخفاض مع
حوالي  240مليون طن من ثاني أكسيد الكربون (طن
متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) والذي يعتبر
مقار ًبا لمساهمة المملكة العربية السعودية المحددة
وطن ًيا لخفض انبعاثاتها بنحو  230طن متري من مكافئ
ثاني أكسيد الكربون سنو ًيا بموجب اتفاقية باريس .
يتراجع قطاعا الكهرباء والمياه بحوالي  135طن متري
من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنو ًيا .ويتماشى ذلك
مع  1.2جيجاطن من التراجع التراكمي لهذين القطاعين
في سيناريو تحرير األسعار حتى عام 2030م ،كما
توصل إليه ووغان وآخرون ( .)2019ويرجع تشابه نتائج هذا
البحث وما توصل إليه ووغان وآخرون إلى اختالف اآلليات؛
فالتراجع في ووغان وآخرون ( )2019يرجع إلى بدئهم

من عام 2013م كسنة أساسية ،عندما كانت هناك
فجوة كبيرة بين األسعار المدارة والمحررة .فلقد كانت
األسعار العالمية للنفط في عام 2013م مرتفعة للغاية،
بينما كانت األسعار المحلية للنفط في المملكة العربية
السعودية منخفضة للغاية .وبالتالي يؤدي سيناريو
التحرير إلى ارتفاع كبير في األسعار المحلية للطاقة في
المملكة العربية السعودية .وقد افترض ووغان وآخرون
أيضا وجود زيادة ثابتة في الطلب على الكهرباء.
(ً )2019
ويشمل سيناريو خط األساس إصالحات أسعار الوقود
في عامي  2016و2018م وما ترتب على ذلك من
انخفاض في انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون .ويعتبر
سعر النفط المستخدم في السنة األساسية 2018م
أقل بنسبة  %33من السعر في عام 2013م .ومع ذلك
ففي سيناريو التحرير ،تعتبر تكلفة الطاقة الشمسية
الكهروضوئية أقل من التكلفة في ووغان وآخرون
( )2019ألن السيناريو يعكس معلومات أحدث حول
تكاليف الطاقة الشمسية الكهروضوئية 17.ونحصل على
تراجع أكبر مقارنة بووغان وآخرون في قطاعي الكهرباء
والمياه بسبب االستخدام األكبر للطاقة الشمسية
الكهروضوئية في توليد الكهرباء.
وبحلول عام 2030م ،يخفض قطاعا الكهرباء والمياه
انبعاثاتهما بنسبة  %44و- %50على التوالي -مقارنة
بسيناريو خط األساس .وتجعل زيادة األسعار النهائية
للوقود مكاسب الحفاظ على الطاقة مهمة لبقية
االقتصاد.
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الرسم البياني  .5تحرير أسعار الطاقة يخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتوليد الطاقة إلى الثلث
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتوليد الطاقة في عام 2030م (مليون طن من ثاني أكسيد الكربون).
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المصدر :حسابات المؤلفين بنا ًء على نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة.
مالحظة :ال تشمل األرقام االنبعاثات الناجمة عن إنتاج األسمنت.

إصالحات األسعار تعزز الناتج المحلي
اإلجمالي غير المرتبط بالطاقة من خالل
تعميق رأس المال
يعزز تحرير أسعار الطاقة الناتج المحلي اإلجمالي بصورة
اعتمادا على
كبيرة -بنسبة تتراوح ما بين ( %3و– )%6
ً
سياسة إعادة تدوير اإليرادات النفطية (الرسم البياني .)6
يمكن أن تكون إلصالحات أسعار الطاقة تأثيرات إيجابية
غير مباشرة على القطاع غير المرتبط بالطاقة ،ويمكن أن
أيضا تأثيرات كبرى على الناتج المحلي اإلجمالي
تكون لها ً
بسبب تعميق رأس المال .تم توضيح دور تعميق رأس
المال في السيناريوهات إذ يعتبر االستثمار المحلي خارج ًيا
ويستوعب إجمالي المدخرات المحلية واألجنبية (سيناريو

االستثمارات) .وفي هذه الحاالت ،يتم استثمار إيرادات
إصالح األسعار في القطاعات قليلة االستخدام للطاقة
ً
بدل من االحتفاظ بها خارج البالد .ونشير إلى أن تعميق
رأس المال يعمل على زيادة النمو المحتمل لالقتصاد .وإن
لم يعاد ضح إيرادات اإلصالحات في االقتصاد المحلي
سيناريو التوحيد وسيناريو التحويالت -فستزيد األصولاألجنبية من حيث القيمة ،وسيزيد االستثمار المحلي
فقط بنفس المعدل مع توسع االقتصاد .وبالتالي فإن
النمو المحتمل للقطاع غير المرتبط بالطاقة يعتبر أكثر
محدودية في السيناريوهات األخيرة .وفي حال لم يعاد
ضخ إيرادات إصالحات أسعار الوقود في االقتصاد من
خالل االستثمار المحلي ،فسيؤدي ذلك إلى حدوث
انكماش بسيط في القطاع غير المرتبط بالطاقة.
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توضيح :محاكاة التأثيرات المترتبة على إصالح أسعار الطاقة
الرسم البياني  .6توجيه إيرادات قطاع الطاقة نحو االستثمارات المحلية يعزز النمو المحلي للناتج المحلي اإلجمالي
الناتج المحلي اإلجمالي وإنتاج القطاعات قليلة االستخدام للطاقة2030 ،م ،كنسبة من خط األساس.
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ﬁxed intl. oil prices

العالمية الثابتة للنفط

Consolidation
( )CNالتوحيد

Output growth in non-energy sectors

نمو اإلنتاج في القطاعات غير
المرتبطة بالطاقة

-1%

Real GDP growth

نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي

المصدر :حسابات المؤلفين بنا ًء على نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة.
Million tons

يعمل انخفاض األسعار العالمية للنفط بسبب زيادة
صادرات المملكة النفطية على تخفيف بعض التأثيرات
المفيدة إلصالحات األسعار المحلية على الناتج المحلي
اإلجمالي السعودي .ومع ذلك ال تزال تحدث تأثير صافي
الفائدة .ويؤدي انخفاض األسعار العالمية للنفط إلى
خفض دعم الناتج المحلي اإلجمالي من إصالحات أسعار
الوقود من  4.2إلى  %3.5في سيناريو توحيد الميزانية.

التأثير على األسر يعتمد على خطة
إعادة التدوير
إن إصالح أسعار الوقود دون أي استثمارات في القطاع
غير المرتبط بالطاقة قد ال يفيد األسر التي ال تتلقى
أي تحويالت ،أو التي ال تستفيد بصورة غير مباشرة من

أي خطة إلعادة تدوير اإليرادات (سيناريو التوحيد في
الجدول  .)4وتؤثر إصالحات األسعار على استهالك األسر
بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والسلع األخرى .باإلضافة
إلى ذلك تنخفض اإليرادات األولية ألن انخفاض استهالك
الطاقة يقلل ً
كل من اإلنتاجية الهامشية لرأس المال،
وإيرادات العمالة ،واإليجارات .وتتلقى األسر جز ًءا من
األرباح من القطاعات كثيفة االستخدام للطاقة والتي ال
تقوم الحكومة بتحصيلها .وقد تكون هذه النسبة (األقل
من  )%20غير كافية لتعويض األسر عن ارتفاع أسعار
الوقود وانخفاض اإليرادات األولية .وعندما تدمج إيرادات
اإلصالحات في الميزانية الحكومية وال يعاد استثمارها
في القطاعات قليلة االستخدام للطاقة ينكمش
استهالك األسر.
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توضيح :محاكاة التأثيرات المترتبة على إصالح أسعار الطاقة
ومع ذلك يمكن أن تجعل التأثيرات المختلفة غير المباشرة
إصالحات أسعار الوقود مفيدة لألسر ،فتساعد التحويالت
على عكس التأثيرات السلبية على الدخل الحقيقي
أيضا على
واستهالك األسر (سيناريو التحويالت) .وتشجع ً
االستهالك المحلي ،ولكن لها تأثير بسيط على الناتج
المحلي اإلجمالي ألن معظم الزيادة في االستهالك
المحلي يتم إنفاقها على السلع المستوردة .ويرجى
مالحظة من أن إصالحات األسعار في السيناريو تحسن
موقف الحساب الحالي للمملكة الذي يمكن أن يكون له
تأثيرات مفيدة على النشاط االقتصادي من خالل تحسين
األوضاع المالية في البالد .ومع ذلك فإن التأثير المفيد
لإلصالحات من خالل تحقيق االستقرار للحساب الحالي
لم يمثل بوضوح في النموذج؛ إذ إن نموذج التوازن العام
القابل للحساب يشمل متغيرات حقيقية ال نقدية.
وعندما يتم استثمار إيرادات اإلصالحات في االقتصاد
المحلي ،يتعمق رأس المال ويزيد اإلنتاج المحتمل
وتتحقق في النهاية المزيد من اإليرادات لألسر
(سيناريو االستثمارات) .وتعتبر التحويالت الحكومية
وسيلة مباشرة لدعم دخل األسر ،ويمكن تطبيقها
على المدى القصير .ومع ذلك تبعد بعض اإليرادات
اإلضافية للنفط عن االستثمار وتحد من تعميق رأس
المال كمصدر للنمو الناجم عن إصالح األسعار (سيناريو
االستثمارات والتحويالت) .وفي النهاية ال تزيد التحويالت
الموجهة لألسر من استهالكها مقارنة بالنمو القائم
على االستثمار الذي يشجع على تعميق رأس المال
(سيناريو االستثمارات).
توجد مفاضلة بين السياسات التي تدعم مباشرة إيرادات
األسر بالتحويالت وسياسات توحيد الميزانية التي تهدف

إلى تحسين االستهالك من خالل زيادة االستثمار.
وعندما تتم إعادة تدوير إيرادات اإلصالحات من خالل
االستثمارات في القطاع غير المرتبط بالطاقة تصبح
ضررا على األسر (سيناريو االستثمارات
اإلصالحات أقل ً
وسيناريو التحويالت واالستثمارات في الجدول .)4
وتتحسن شروط التجارة مع الصادرات اإلضافية للخام
الناتجة عن انخفاض االستهالك المحلي .وكما هو
الحال في “ المرض الهولندي” ،تنخفض أسعار السلع
المستوردة ،األمر الذي يساعد على زيادة االستهالك
المحلي ،وخفض الصادرات غير النفطية ،وتشجيع
استبدال الواردات .باإلضافة إلى ذلك تصبح زيادة
االستثمار المحرك الرئيس للنمو االقتصادي.
ومع ذلك عندما يتم تعديل سعر الصرف الحقيقي لموازنة
الحساب الجاري ،يكون التدخل الحكومي بالتحويالت
الموجهة لألسر أقل كفاءة من الحساب الجاري الثابت.
ويرجع ذلك إلى ميل االستهالك اإلضافي لألسر إلى
الضغط على الحساب الجاري ،وينتج عنه تعديالت سلبية
على شروط التجارة .وتؤدي هذه التعديالت إلى زيادة
أسعار الواردات التي تعوض بعض المكاسب الحقيقية
للدخل من التحويالت .ويركز ذلك على المفاضلة الرئيسة
للسياسة االقتصادية .وفي المقابل يمكن للسياسات
المناهضة للتضخم التي تهدف إلى تحسين أداء
الحساب الجاري تشجيع بعض القطاعات ،مما يمنحها
مزايا تنافسية قوية .ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين
االستدامة المالية للبالد بفضل زيادة صافي االستثمار
واحتياطي النقد األجنبي المستحق .وفي المقابل ،لهذه
السياسات تأثير ضار على الطلب المحلي وتنمية القطاع
غير المرتبط بالطاقة ،والذي يعتمد بشكل كبير على
السوق المحلي.
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توضيح :محاكاة التأثيرات المترتبة على إصالح أسعار الطاقة
الجدول  .4إصالحات أسعار الوقود تعزز الناتج المحلي اإلجمالي ،ولكن ليس بالضرورة االستهالك
تحليل مصروفات الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2030م (بالنسبة المئوية مقارنة بخط األساس).
التوحيد
)(CN

توضيح :التوحيد
مع األسعار
العالمية الثابتة
للنفط

التحويالت
)(TR

االستثمارات
)(IV

التحويالت
واالستثمارات
)(IVT

االختالف
األسر

%-2.7

%-1.2

%2.2

%2.1

%2.0

الحكومة

%-0.4

%0.5

%1.7

%5.1

%1.3

االستثمارات

%4.6

%7.6

%4.2

%17.6

%3.0

الواردات

%0.5

%3.0

%9.0

%13.6

%8.3

الصادرات

%14.1

%13.6

%12.5

%13.4

%12.5

مجموع الناتج
المحلي اإلجمالي

%3.5

%4.2

%3.4

%6.1

%3.1

المساهمة في معدل نمو الناتج المحلي اإلجمالي
األسر

%-1.3

%-0.6

%1.0

%1.0

%1.0

الحكومة

%-0.1

%0.2

%0.6

%1.7

%0.4

االستثمارات

%1.0

%1.6

%0.9

%3.7

%0.6

الواردات

%-0.1

%-0.9

%-2.8

%-4.2

%-2.6

الصادرات

%4.1

%4.0

%3.7

%3.9

%3.7

المجموع

%3.5

%4.2

%3.4

%6.1

%3.1

المصدر :حسابات المؤلفين بنا ًء على نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة.
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االستنتاجات والحاجة إلى المزيد من البحوث
نوضح في هذا البحث كيفية تصميم وتطبيق نموذج
هجين للتوازن العام ،يجمع ما بين نموذج االقتصاد
التنازلي ونموذج تصاعدي يمثل القطاعات كثيفة
االستخدام للطاقة بالتفصيل.
تظهر عمليات المحاكاة أنه في سياق األسعار المدارة
الحالية واألسعار العالمية لعام 2018م ،سيؤدي التحرير
الكامل لألسعار إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة
تتراوح ما بين  %6-3في عام 2030م تزيد عن سيناريو
خط األساس دون إصالحات .وإن مكاسب كفاءة الطاقة
في الصناعة والتغيرات في الطلب على الوقود في قطاع
النقل بفعل األسعار واالستخدام واسع النطاق للطاقة
الشمسية الكهروضوئية والكهربائية قد تساعد تحلية
المياه في زيادة حجم الصادرات النفطية بنحو  %25دون
زيادة اإلنتاج .وقد يتراجع النشاط في قطاع التكرير بسبب
انخفاض الطلب المحلي إال أن صافي إيراداته سوف يزيد.
يمكن إلصالحات أسعار الطاقة أن تدعم القطاع غير
المرتبط بالطاقة فقط عندما يتم توجيه إيرادات قطاع
الطاقة نحو االستثمار المحلي ً
بدل من االستثمار خارج
البالد .وقد تكون إصالحات األسعار دون استثمار في
قطاع غير مرتبط بالطاقة مفيدة لألسر دون تحويالت
أو سياسات تعويض أخرى .وعندما تعيد الحكومة توزيع
اإليرادات المالية لإلصالحات على األسر من خالل
التحويالت المالية ،يعود ذلك بالنفع مباشرة على الدخل
الحقيقي لألسر .ومع ذلك فإن إعادة التوزيع تعمل
جزئ ًيا على التعويض عن التأثيرات غير المباشرة لزيادة
أيضا إلى خفض
االستثمار .وقد يؤدي تحرير األسعار ً
انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بتوليد الطاقة
في المملكة العربية السعودية إلى الثلث تقري ًبا.

توجد حاجة إلجراء المزيد من البحوث لتقييم الطريقة
التي يمكن أن تؤثر من خاللها سياسات التسعير على
نمو القطاع غير المرتبط بالطاقة والتنويع .ويعتمد تأثير
سياسات التسعير على التنويع الموجه نحو الصادرات
على الطلب العالمي على السلع التي تصدرها المملكة
العربية السعودية .وتتمثل العوامل الرئيسة التي سوف
تؤثر على مرونة القطاعات كثيفة االستخدام للطاقة
تجاه ارتفاع األسعار في مستوى تباين المنتجات ،وهياكل
تكلفة المنافسين ،وتوقعات الطلب العالمي .وتحتاج
النمذجة األكثر مرونة وثبا ًتا لتأثيرات إصالحات األسعار
على التجارة والتنويع إلى تمثيل واضح لسوق السلع
العالمية كثيفة االستخدام للطاقة مع نموذج فرعي
مخصص للتجارة.
تخصيصا
ال يزال إطار النمذجة يحتوي على تمثيل أكثر
ً
للقطاعات قليلة االستخدام للطاقة .ويمكن أن تساعد
عمليات التطوير األخرى لجزئية التوازن العام القابل
للحساب في النموذج على تحسين تمثيل السياسات
الهيكلية ،وتشمل سياسات العمل واالستثمار
والسياسات المالية .ويمكن أن تساعد مثل هذه الميزة
على زيادة دمج سياسات الطاقة في أهداف أوسع
للسياسة االقتصادية.
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الهوامش
 1يرجى الرجوع إلى (مورفي وآخرون  )2019للحصول على
تمثيل مفصل لصياغة مسألة التكاملية المختلطة لنماذج
التوازن الجزئي مع ضوابط األسعار.
 2تم الحصول على هذه المالحظة من بيانات عام :2018
الناتج المحلي اإلجمالي بسعر المنتج واألسعار الحالية :حصة
اإليرادات النفطية في مجموع اإليرادات الحكومية .المصدر/ :
http://www.sama.gov.sa
 3يتم التمييز بين المنتجات بحسب المنطقة .أما بالنسبة
للكهرباء فبحسب فصول السنة وشريحة الحمل .وإننا نتجاهل
لغرض البساطة هذا االختالف في تدويناتنا.
تبسيطا لتجنب المزيد من التعقيد في الرموز.
 4يعتبر هذا
ً
ومع ذلك -وفي نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة -يمكن
لمختلف الصناعات أن تنتج المنتج نفسه .على سبيل المثال،
ينتج كل من قطاعي الكهرباء والمياه الكهرباء على نطاق
الشبكة.
 5في حالتنا تعتبر قيود اإلمداد وتوازن السوق متشابهة؛ ألن
السلع يوفرها قطاع واحد فقط ،وبالتالي يمثل توازن المنتج
داخل قطاع ما توازن المنتج المعروض في السوق.
 6في حالة تقنيات ليونتايف ،يكون لـ  Ai,jصفوف  oiويحتوي
على معامالت المدخالت والمخرجات ،ويمثل  Biمصفوفة
متطابقة البعد .oi
7

إن لم تحدد األسعار المحلية في نطاق ضيق بين

%
(1 + 𝑡𝑡𝑡𝑡)𝑝𝑝!"#
!  𝑝𝑝!"#و%
!

نظرا الحتواء نموذج كابسارك للطاقة على تمثيل مفصل
ً 8
للمنتجات في كل قطاع .باإلضافة إلى أن الطلبات على
المنتجات المشمولة في نموذج كابسارك للطاقة محددة لكل
منطقة من المناطق األربعة في نموذج كابسارك للطاقة.
على سبيل المثال ،توجد هناك تسعة منتجات مختلفة من
مختلفا .وفي
قطاع التكرير ،وبالتالي هناك  36=9*4طل ًبا
ً
قطاع الطاقة الذي يشمل ثمان فترات للحمل الكهربائي،
حجمين للحمل الكهربائي اليومي وثالثة فصول للسنة ،يوجد
 192=3*2*8*4طلب مختلف.

 9يمثل سعر الصرف وحدة القياس في النماذج ومحدد بالرقم .1
 10بناء على األسعار الفورية للخام العربي الخفيف التي
نشرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (.)2019
 Gastat 2019a, bواإلصدارات السابقة التي تعود لعام
2016م.

11

 12يشمل الناتج المحلي اإلجمالي غير المرتبط بالطاقة جميع
القطاعات االقتصادية باستثناء القطاعات التالية :استخراج
النفط والغاز ،والتكرير ،والبتروكيماويات ،وتوليد الكهرباء،
والمياه ،واألسمنت .يرجى مالحظة أن الناتج المحلي
طفيفا عن
اختالفا
اإلجمالي غير المرتبط بالطاقة يختلف
ً
ً
الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي للهيئة العامة لإلحصاء
وصندوق النقد الدولي .ويستبعد األول استخراج النفط والغاز
والتكرير فقط.
 13يرجى الرجوع إلى https://vision2030.gov.sa/en
 14نستخدم متوسط تسعير التكلفة للكهرباء في
سيناريوهات التحرير.
 15في خط األساس ،يتم إعادة توزيع إيجارات قطاع الكهرباء
على األسر السعودية من خالل برنامج حساب المواطن.
 16مقارنة بسيناريو بقاء األمور على حالها عند أفق
.)UNFCCC 2015( 2030
 17يفترض أن تكون تكلفة الطاقة الكهروضوئية في النموذج
 1436دوالر أمريكي /كيلوواط من الطاقة الكهربائية.
المصدر)IEA/NEA 2015( :
 18ال نحتاج بالضرورة إلى بديل عن مرونة نموذج التوازن العام
القابل للحساب ،ويمكننا الحصول على تقارب الخوارزمية
مع مستويات مختلفة من المرونة .ونستخدم في حالتنا
𝑁𝑁 ∈ 𝑖𝑖 ∀ 𝜓𝜓! = −0.3,
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خوارزمية الحل
الرسم البياني  .8متغيرات االرتباط في خوارزمية الحل.

النظام المقيد الالخطي للنموذج
الفرعي التابع لنموذج التوازن العام

الحل

•الطلب على السلع المشمولة في
نموذج كابسارك للطاقة يكون مجموعه
•تتم معايرة معامالت منحنيات الطلب
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ثابت

القابل للحساب (تنازلي)

•مجموع أسعار السلع في نموذج
كابسارك للطاقة 𝒛𝒛𝒑𝒑
•الطلب على سلع أرمينغتون 𝒆𝒆𝒙𝒙
•أرباح القطاعات المشمولة في نموذج
كابسارك للطاقة 𝒊𝒊𝒆𝒆𝜫𝜫
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التهيئة (:)k=0
نقوم بإيجاد حل لنموذج كابسارك للطاقة مع الطلبات الثابتة )𝑁𝑁 ∈ 𝑖𝑖( ) 𝑧𝑧!(#للسلع المجمعة في نموذج كابسارك
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•أسعار
) 𝑝𝑝!(#السلع المجمعة في نموذج كابسارك للطاقة.
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التكرار (:)k
نقوم بتحديث النموذج الفرعي للتوازن العام القابل للحساب من خالل:
•تحديد تكاليف إنتاج السلع في نموذج كابسارك للطاقة لتكون مساوية ألسعارها
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المحسوبة في النموذج.

•تحديد إجمالي الطلب
) 𝑥𝑥!(#$%على السلع قليلة االستخدام للطاقة المخصصة لالستهالك المتوسط في
!
القطاعات المشمولة في نموذج كابسارك للطاقة كمتغير من خارج النموذج.
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•تخصيص نسب األرباح  Π!"#للقطاعات المشمولة في نموذج كابسارك للطاقة لألسر واإليرادات الحكومية.

•تضمين صافي صادرات ) NXK("#$السلع في الحساب الجاري المشمولة في نموذج كابسارك للطاقة.
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•تعديل التكاليف غير المرتبطة بالطاقة في نموذج كابسارك للطاقة لتتوافق مع التغيرات في سعر سلع أرمينغتون
). 𝑝𝑝("#$

نقوم بإيجاد حل لنموذج كابسارك للطاقة ونحصل على:
•أسعار التوازن والكميات
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نموذج كابسارك للطاقة.
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•أرباح
 Π!"#القطاعات المشمولة في نموذج كابسارك للطاقة.

•صافي صادرات )"( NXKالسلع المشمولة في نموذج كابسارك للطاقة.
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معيار التقارب
نقوم بإعادة التكرار حتى يتم التوصل إلى تقارب ،أي حتى يكون اختالف السعر والكميات ( )Pi , Qiبين التكرارين أقل
من النقطة المعينة  ϵوالتي حددناها بـ .0.01%
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تتم صياغة النموذج الفرعي الخاص بنموذج كابسارك للطاقة من خالل تمديد البرمجة الحسابية الموسعة لـ GAMS
وحلها باعتبارها مسألة تكاملية مختلطة باستخدام أداة حل  .PATHوتتم صياغة النموذج الفرعي الخاص بنموذج التوازن
مقيدا ال خط ًيا يتم حله باستخدام أداة حل .CONOPT
نظاما
العام القابل للحساب باعتباره
ً
ً
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نبذة تعريفية عن المؤلفين
أوليفير دوراند السيرف
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
حاصل على شهادة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة لوفان الكاثوليكية .عمل
خبيرا اقتصاد ًيا في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ووكالة الطاقة
ً
سابقا ً
الدولية في باريس ،وتضمنت أعماله تحليل سياسات االقتصاد الكلي وتطبيق
نماذج التوازن العام واقتصاديات البيئة والطاقة.

حصة المطيري
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
عضوا في هيئة تدريس جامعة ويلفريد لورييه بكندا.
كانت قبل انضمامها للمركز
ً
تشمل اهتماماتها البحثية تطوير نماذج االقتصاد والطاقة لدراسة تأثير سياسات
الطاقة والبيئة على االقتصاد ،والتنمية المستدامة ،ومحاسبة الثروات.
عبدالله الجربوع
باحث مشارك في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك).
متخصص في تطوير نماذج ألنظمة الطاقة واقتصادياتها .وهو حاصل على درجة
الماجستير في علوم الحاسب اآللي من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية.

شريكار برادهان
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات البحوث البترولية (كابسارك).
وهو حاصل على درجة ما بعد الدكتوراه من جامعة فيرجينيا ،ودرجة الدكتوراه في
االقتصاد من جامعة تينيسي.
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فريدريك مورفي
أستاذ فخري في جامعة تمبل .حاصل على درجة الدكتوراه في بحوث العمليات،
والبكالوريوس في الرياضيات من جامعة ييل.

أكسل بيريو
زميل باحث أول ومدير برنامج في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .حاصل على درجة الدكتوراه في االقتصاد من جامعة بانثون-سوربون.

شكر وعرفان
يتقدم المؤلفون بجزيل الشكر والتقدير لكل من وليد مطر ،ومارزيو غاليوتي ،وإيف سميرز لما أبدوه من
مالحظات قيمة.

نبذة تعريفية عن المشروع
بالنظر إلى الحجم الكبير لقطاع الطاقة والقطاعات كثيفة االستخدام للطاقة في المملكة العربية
السعودية ،والتغيرات الهيكلية التي ستشهدها هذه القطاعات خالل السنوات القادمة ،فإنه من الضروري
توضيح المالحظات بين المكونات المرتبطة وغير المرتبطة بالطاقة بدقة كافية.
جديدا يجمع ما بين نموذج كابسارك للطاقة
نموذجا هجي ًنا
يعتبر نموذج كابسارك للتوازن العام للطاقة
ً
ً
( )KEMوتمثيل لبقية االقتصاد السعودي .وسوف يوفر هذا النموذج أداة غنية بالتقنيات مفتوحة المصدر
لتقييم تأثيرات سياسات الطاقة على االقتصاد السعودي ،وتأثيرات السياسات غير المرتبطة بالطاقة
على قطاع الطاقة.
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