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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  2022محفوظة 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
تتناول هذه الدراسة الدوافع الرئيسة النبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون ( )CO2في قطاع النقل السعودي على ضوء
إستراتيجية إصالح أسعار الطاقة األخيرة في المملكة العربية السعودية ،استخدمنا فيها مجموعة من تقنيات االقتصاد
القياسي لتحليل العالقات بعيدة المدى ما بين الدخل ،وأسعار الوقود ،وحصص الطاقة ،والسكان ،وإجمالي انبعاثات
الكربون في قطاع النقل.
تبين النتائج التي توصلت إليها الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين الدوافع المدروسة وانبعاثات ثاني أكسيد
الكربون في قطاع النقل .وتعد القيم العددية  -أي أوجه المرونة  -من أدوات التقدير المختلفة شديدة التقارب من
بعضها البعض ،مما يدل على دقة هذه النتائج .أما من الناحية العددية ،فإن تقديرات مرونة انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون فيما يتعلق باألسعار والدخل وحصة الطاقة والسكان ،تقع ضمن الفاصل الزمني،)0.12 - ،0.15 -( :
( ،)1.56 ،1.08( ،)0.36 - ،0.79 -( ،)0.40 ،0.17على التوالي.
كما تخلص الدراسة إلى أن الحوكمة المستمرة لألسعار وسياسات تحسين الكفاءة قد تؤدي إلى خفض معدل النمو
السنوي النبعاثات قطاع النقل في البالد من  ٪ 7إلى  ٪ 3بحلول عام .2030
كذلك من المتوقع بنا ًء على االفتراضات المطبقة ،أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل في عام
 2030قرابة  184مليون طن.
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المقدمة
يعد تحليل القوى الدافعة النبعاثات الكربون في قطاع
أمرا بالغ األهمية
النقل في المملكة العربية السعودية ً
نظرا ألهميته بالنسبة لالقتصاد .فضال عن أن ثلث
ً
إجمالي استهالك الطاقة العالمي هو من قطاع النقل،
مما يجعل هذا القطاع ثاني أكبر مستهلك للطاقة بعد
وفقا إلحصاءات
قطاع الصناعة ( .)EIA 2020كما نجد ً
إدارة معلومات الطاقة األمريكية ( ،)EIAأن متوسط
الطلب على الطاقة من قطاع النقل قد شهد زيادة سنوية
بلغت  ٪ 2.8في الفترة من عام  1999إلى عام 2020
 .))EIA 2020إال أن نمو قطاع النقل في المملكة العربية
مدفوعا
السعودية يتماشى مع االتجاه العالمي ،وكان
ً
بالنمو السكاني ،والتوسع الحضري ،واإليرادات ،وتملك
السيارات (.)Aldalbahi and Walker 2016
كشفت دراسة للطلب على وقود النقل في المملكة
العربية السعودية عن تزايد وتيرة استهالكه في الفترة ما
بين عامي  2000و ،)IEA 2020( 2018ولعل أحد العوامل
المساهمة في ذلك ارتفاع معدل النمو االقتصادي الذي
شهدته البالد خالل تلك الفترة .كذلك ارتفعت وتيرة
الطلب في المملكة على البنزين والديزل الستخدامهما
في قطاع النقل بمعدل سنوي تراوح ما بين  ٪ 4.7و4.6
 ٪على التوالي في الفترة ما بين عامي  2000و2018
( .)IEA 2020أما فيما يتعلق بعام  ،2000فقد بلغ
الطلب على البنزين وحده  10.9مليون طن من مكافئ
النفط ،بينما ارتفع إجمالي الطلب على البنزين في عام
 2018حوالي  26.1مليون طن من مكافئ النفط (IEA
 .)2020وبالمثل ،شهد الطلب على الديزل في قطاع
النقل ارتفاعا من  8.8مليون طن من مكافئ النفط في
عام  2000إلى  20.9مليون طن من مكافئ النفط في
عام  ،)IEA 2020( 2018فيما بلغ متوسط نمو الطلب
على الكيروسين الستخدامه ألغراض النقل  ٪ 1.8في
الفترة ما بين عامي  2000و.)IEA 2020( 2018
كما ارتفعت الغازات الدفيئة المصاحبة في المملكة
العربية السعودية خالل الفترة ما بين عامي  2000و2015
في عدة قطاعات ،بما فيها قطاع النقل (الشكل .)1
فضال عن تغير االتجاه المتنامي لالنبعاثات في بداية

عام  ،2015حيث بلغت انبعاثات الوقود  146.94مليون
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون ( ،)MtCO2eقبل
أن تتراجع في عام  2017إلى  142.9مليون طن من
مكافئ ثاني أكسيد الكربون (الشكل  .)1بينما ُقدر
إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في البالد في
عام  ،2017بنحو  656.31مليون طن من مكافئ ثاني
أكسيد الكربون ،منها  ٪ 36من عمليات توليد الكهرباء
و ٪ 22من قطاع النقل و ٪ 19من قطاع التصنيع والبناء
(( )WRI 2020الشكل .)2
والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية اتخذت
خطوات كبيرة في سياق مساعيها الرامية إلى خفض
االنبعاثات وترشيد الطلب على الطاقة ،إذ نجد أن
المملكة نفذت منذ عام  - 2015على سبيل المثال
–إصالحا ألسعار الطاقة المحلية ( )EPRوإصالحا
ماليا في إطار برنامج التوازن المالي لرؤية السعودية
( ،)SV2030 2019وتهدف إصالحات أسعار الطاقة إلى
جعل استهالك الطاقة أكثر استدامة ،وزيادة اإليرادات
الحكومية من خالل رفع أسعار الطاقة (.)SV2030 2019
قامت الحكومة السعودية برفع أسعار الوقود تدريجياً،
ويشمل ذلك البنزين ذي نسبة أوكتان “ ”91الذي ارتفع
سعره من  0.375ريال سعودي للتر (ما يعادل  0.38دوالر
للجالون) في عام  ،2014إلى  0.45ريال سعودي للتر (ما
يعادل  0.45دوالر للجالون) في عام  ،2015ومن ثم إلى
 0.75ريال سعودي للتر (ما يعادل  0.76دوالر للجالون)
في عام  ،2016وبعد ذلك إلى  1.37ريال سعودي للتر
(ما يعادل  1.38دوالر للجالون) في عام 2018
( ،)Sheldon and Dua 2021ثم بلغ  1.99ريال سعودي
للتر (ما يعادل  2.00دوالر للجالون) في عام .2021
ونجد أن هذه السياسات كان لها تأثير بالغ ومن عدة نواح
على العديد من القطاعات  ،بما فيها تأثيرها على قطاع
النقل .فعلى سبيل المثال ،تأثرت مبيعات المركبات خالل
الفترة التي أعقبت تنفيذ إصالحات أسعار الطاقة (OPEC
 ،)2018وقد كانت مبيعات المركبات في المملكة
العربية السعودية مستقرة تقري ًبا في الفترة ما بين عام
 2005وعام  540,000( 2008مركبة) ،إال أنها تراجعت
بنحو طفيف في عام  2009إلى  520,000مركبة .ثم
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المقدمة
انتعشت وبدأت في االرتفاع تدريجي ًا حتى عام 2015
عندما وصلت إلى  828,200مركبة .أما في عام ،2016
وبعد أن بدأت أسعار البنزين في االرتفاع  ،فقد انخفضت
مبيعات المركبات المسجلة إلى  655,500مركبة ،
واستمرت في التراجع حتى عام  ،2018عندما سجلت هذه
المبيعات  403,857مركبة ( .)CEIC Data 2021وقد

استمر هذا التراجع حتى وقت إعداد هذه الدراسة .ويمكن
تفسير ذلك بانخفاض معدل النمو السكاني الذي شهدته
البالد مقارنة بمعدل عام  .2015عالوة على ذلك ،فإن
أيضا ،مع احتمال احتفاظ
سلوك المستهلكين قد يتغير ً
مالكي المركبات بمركباتهم لفترات زمنية أطول.

الشكل  .1انبعاثات الغازات الدفيئة (طن متري من مكافئ ثاني أكسيد الكربون) لمختلف القطاعات في المملكة
العربية السعودية (.)2018-1990
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المقدمة
الشكل  .2النسبة المئوية لحصة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في المملكة العربية السعودية وفقا للقطاع في عام
.2018
35
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المصدر.WRI (2020( :
كذلك نجد أن المملكة العربية السعودية تبنت تدخال آخر
من تدخالت السياسة تمثل في تحسين معايير االقتصاد
في استهالك الوقود من خالل تحديد أهداف اقتصاد
األسطول في الوقود بناء على المعدل المرجح لمبيعات
الشركة المصنعة .وطبقت الحكومة السعودية في عام
 ،2016معايير متوسط االقتصاد في استهالك الوقود
بالنسبة للمركبات الخفيفة «( »CAFEالمكافئة لمعايير
الواليات المتحدة األمريكية لعام  )2012لوضع معايير
الستهالك الوقود في المحركات الخفيفة ،وتحديد مسافة
السفر المثلى الستهالك كل لتر من الوقود (لتر البنزين
لكل مسافة يتم قطعها بالكيلومترات) .مما أدى إلى
تحسن بنسبة  ٪ 10في االقتصاد في استهالك الوقود
لألسطول الجديد ( .)Howarth et al. 2020كما تجدر
اإلشارة إلى أن معظم استهالك الطاقة في قطاع
النقل السعودي مدفوع بالمركبات الخفيفة والثقيلة،
فالمركبات الخفيفة تمثل  ٪ 52من أسطول المركبات
في الدولة ،بينما تمثل المركبات الثقيلة  ٪ 40منه
(( )IEF, 2021الشكل .)3

أيضا تم إطالق برامج تثقيفية وتوعوية إضافية لتوعية
مالكي المركبات بشأن كفاءة استخدام وقود المحركات
من خالل وضع ملصقات كفاءة استخدام الوقود اإللزامية
( ،)SEEC 2018فضال عن وضع إجراءات صارمة لضمان
توافق السيارات المستعملة المستوردة مع الحد األدنى
لمعايير أداء الطاقة في المملكة العربية السعودية.
ومن المتوقع أن يؤدي هذا البرنامج إلى خفض استهالك
الوقود بنسبة  ٪ 3في المتوسط ( .)SEEC 2017كذلك
أطلقت الحكومة السعودية العديد من معايير كفاءة
استخدام الطاقة التي تستهدف المركبات الثقيلة التي
من ضمنها برنامج تحسين كفاءة استخدام الوقود،
ووضع بطاقات كفاءة استخدام الوقود ،ومبادرة مقاومة
دوران اإلطارات والتماسك على األسطح الرطبة التي
أطلقها البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة في عام
 2014وتم تطبيقها في نوفمبر  .2019كما تم في عام
 ،2019إطالق مبادرة الديناميكية الهوائية للمركبات
الثقيلة .ومن المتوقع أن توفر هذه المبادرة الوقود بنسبة
تتراوح ما بين  ٪ 5إلى .)Howarth et al. 2020( ٪ 9
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المقدمة
الشكل  .3استهالك الطاقة في قطاع النقل السعودي.
النقل الجوي
النقل البحري

قطاعات أخرى
المركبات
الثقيلة

80%

المباني
60%

النقل
المركبات
الخفيفة

النقل

100%

الصناعة
اإلجمالي

40%
20%
0%

المصدر.IEF (2021( :
مالحظات = LDV :المركبات الخفيفة وتشمل سيارات السيدان وسيارات االستخدامات الرياضية ( )SUVsوالشاحنات
أيضا
الصغيرة وأي مركبات طرق أخرى يقل وزنها عن  3500كجم (كجم) = HDV ،المركبات الثقيلة (وتسمى ً
المركبات التجارية ،ويقصد بذلك الشاحنات والحافالت ومركبات الطرق األخرى التي يزيد وزنها عن  3500كجم).

على الرغم من أن تحليل الطلب على الطاقة عبر
القطاعات هو أحد المجاالت التي تحظى باالهتمام
البحثي المتنامي بين مجموعة واسعة من صانعي
السياسات ،إال أن قلة من البحوث تتناول الغازات الدفيئة
المصاحبة لوقود النقل في الدول النامية مثل المملكة
العربية السعودية .ومن ثم ،فإن دراسة العوامل الدافعة
النبعاثات الوقود من قطاع النقل السعودي تعد بمثابة
خطوة بالغة األهمية للمضي قدما في سياق المساعدة
على التحكم في االنبعاثات الكربونية .لذا ،فإننا نتناول

في هذا البحث الدوافع الرئيسة التي تؤثر على هذه
االنبعاثات في قطاع النقل السعودي ،ونستكشف
على وجه الخصوص ،تأثير الدخل وأسعار الوقود وحصة
الطاقة والنمو السكاني .وقد استخدمنا في هذه
الدراسة تقنيات مختلفة لتقديرات االقتصاد القياسي
من أجل دراسة العالقات بعيدة المدى بين المتغيرات.
كذلك تهدف هذه الدراسة إلى التنبؤ بشأن انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون من قطاع النقل باستخدام نماذج مقدرة
لخيارات السياسات المختلفة.
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مراجعة المؤلفات
نستعرض في هذا القسم الدراسات ذات الصلة بهدفنا
البحثي ،ونستخدم نماذج االقتصاد القياسي لتحليل
العوامل المؤثرة على انبعاثات الوقود في قطاع النقل.
يمكن أن تكون نماذج االقتصاد القياسي فعالة في تحليل
المتغيرات والعالقات باستخدام بيانات السالسل الزمنية.
فعلى سبيل المثال ،تناول ( Wei et al. (2013االنبعاثات
الكربونية على طرق الصين باستخدام طريقة عامل التحلل،
وخلصت دراستهم إلى وجود عالقة بعيدة األمد ما بين
هيكل حركة المرور واالنبعاثات الكربونية في الفترة من عام
أيضا وجود عالقة تفاعلية
 1989إلى عام  ،2008كما أكدوا ً
ديناميكية بين المتغيرات المدروسة خالل نفس الفترة.
بينما قام الباحثان ( Fengyan and Lei (2015بدراسة
تأثير مؤشر فيشر” ”Fisherالمعمم متعدد المتغيرات
على االنبعاثات الكربونية في قطاع النقل الصيني في
بكين باستخدام بيانات السالسل الزمنية للفترة ما بين
 ،2012 - 1995وبينت النتائج التي توصلوا إليها أن لمؤشر
فيشر ،وتحديد ًا الخاص بالنمو االقتصادي ،وكثافة الطاقة،
والسكان تأثيرا إيجابيا على االنبعاثات الكربونية ،فيما تؤثر
كثافة النقل وهيكل الطاقة تأثيرا سلبيا على االنبعاثات
الكربونية .كذلك درس الباحثان (Liu and Cirillo (2016
انبعاثات السيارات الخاصة في العاصمة األمريكية
واشنطن ،وقسمت هذه الدراسة (السيارات الخاصة) إلى
 1,182سيارة من الدرجة األولى ،وعدد  852سيارة من
الدرجة الثانية ،و 257سيارة من الدرجة الثالثة (المركبات
العائلية األساسية والثانوية والثالثة) .وتمت مراعاة عوامل
إضافية في التحليل مثل العدد اإلجمالي للسيارات ،ووضع
التشغيل لكل سيارة ،ومتوسط المسافة المقطوعة،
ومستوى انبعاثات الغازات الدفيئة المصاحبة .وقد بينت
النتائج التي توصلوا إليها أن متوسط انبعاثات الغازات
الدفيئة بلغ  5.15ط ًنا سنو ًيا ،وأدى تطبيق ضريبة الوقود
إلى حدوث أكبر تراجع في معدالت انبعاثات الغازات الدفيئة.
كما تناول ( Liddle (2011تأثير انبعاثات الكربون من قطاع
النقل في “ ”22دولة من دول منظمة التعاون والتنمية
االقتصادية في الفترة من عام  1960إلى عام 2007
باستخدام إطار التأثيرات العشوائية لالنحدار على السكان
والرفاهية والتكنولوجيا ( ،)STIRPATحيث قام المؤلف

بتقسيم السكان إلى أربع فئات عمرية ،وخلص إلى أن
لالنبعاثات الكربونية الناجمة عن النقل تأثير إيجابي على
الفئة العمرية التي تتراوح ما بين  34 - 20عاما ،في حين
تبين أن لمعامل الفئات العمرية األخرى تأثير سلبي .كما
أجرى ( )Melo 2016دراسة باستخدام البيانات المكانية
وغير المكانية لتحليل العالقة السببية بين العوامل التي
يقودها الطلب ،وتلك التي يدفعها العرض واالنبعاثات
الكربونية الناجمة عن قطاع النقل البري .وقدم المؤلف
عشرة “ ”10عوامل مؤثرة ،مثل التوسع الحضري ،وملكية
المركبات ،ومستويات الدخل ،وتوصل إلى وجود عالقة
بعيدة األمد بين المتغيرات .كذلك أجرى (Hasan et al.
 )(2019دراسة لتحديد العوامل الرئيسة الدافعة النبعاثات
سيارات الركاب في نيوزيلندا ،وتوصلت الدراسة إلى وجود
عالقة سببية كبيرة بين االقتصاد في استهالك الوقود
وانبعاثات المركبات.
كما تناول ( Mikayilov et al. (2017تأثير استهالك
الطاقة والدخل والسكان على التلوث في قطاع النقل في
أذربيجان ،وتوصلوا إلى أن كل المتغيرات المستخدمة لها
تأثير إيجابي وذو داللة إحصائية على التلوث ،وأن السكان
تأثيرا .فيما تناول (Alkhathlan and
هم العامل األكثر ً
 Javid (2015بالبحث تأثير استهالك زيت النقل والدخل
على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن قطاع
النقل :ولعل هذه الدراسة الوحيدة التي نعلم أنها بحثت
في االنبعاثات المتعلقة بقطاع النقل في المملكة العربية
السعودية ،وقد توصلت هذه الدراسة باستخدام نهج نمذجة
السالسل الزمنية الهيكلية  -الذي يتيح اكتشاف جوانب
مختلفة من العالقات – إلى أن تأثير استهالك النفط في
قطاع النقل على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون يعد تأثيرا
إيجابيا ومرنا .كما توصلوا إلى وجود تأثير إيجابي متزايد
ومطرد للدخل على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة
عن قطاع النقل .وتوصلوا أيضا إلى أن اتجاه انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون قد انخفض منذ عام  .1995وتبين هذه
النتيجة أن قطاع النقل السعودي استخدم منذ تسعينيات
القرن الماضي عددا أقل من المركبات كثيفة االنبعاثات،
مما أدى بدوره إلى خفض حجم التلوث الكلي الناجم
عن وسائل النقل .وتعد دراسة الباحثين (Alkhathlan
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مراجعة المؤلفات
 and Javid1 (2015دراسة قيمة تقدم إسهامات كبيرة
للمؤلفات المتعلقة باقتصاديات البيئة والطاقة ،ال سيما
بالتزامن مع تطبيقها في المملكة العربية السعودية.
غير أنه توجد بعض الفوارق الدقيقة التي يتعين دراستها
أوال ،تنتهي
بعناية باإلضافة إلى عمل هذين الباحثينً .
فترة الدراسة في عام  ،2013األمر الذي ال يتيح لنا معرفة
آثار إصالحات أسعار الطاقة األخيرة على انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون من قطاع النقل .ثان ًيا ،استخدم الباحثان
إجمالي استهالك النفط في قطاع النقل بوصفه أحد
العوامل المحركة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،األمر

الذي قد يتسبب في حدوث بعض مشكالت في التقدير،
كما تمت مناقشته في القسم الثالث ( .)3ثالثًا ،لم يقم
الباحثان بالتنبؤ .إال أنه يمكننا القول بصفة عامة ،أن هذه
الدراسة تسهم في المؤلفات الموجودة من خالل دراسة
دوافع انبعاثات قطاع النقل السعودي .كذلك تبين مراجعة
المؤلفات أنه لم تقدم أي دراسة تنبؤات بشأن انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل السعودي .لذلك،
تتطرق هذه الدراسة إلى هذه الفجوة في المؤلفات،
وتناقش استنادا على النتائج خيارات تحقيق االستدامة في
قطاع النقل السعودي.
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مواصفة الدالة
يتمثل الهدف المحوري لهذه الدراسة في دراسة العوامل
الدافعة لالنبعاثات الكربونية في قطاع النقل السعودي،
وإيجاد العالقة بعيدة األمد بين المتغيرات المدروسة،
وانبعاثات الكربون في الفترة من عام  1990إلى عام
 .2019ولهذا الغرض ،استخدمنا مواصفة الدالة التالية:
()1

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝑏𝑏! + 𝑏𝑏" 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝑏𝑏#
𝑢𝑢 +𝑏𝑏$ 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 + 𝑏𝑏% 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 +

يقصد بـ ( )emitraانبعاثات ثاني أكسيد الكربون في
قطاع النقل ،و ( )gdpالناتج المحلي اإلجمالي  ،و()pop
إجمالي السكان ،و( )gasshareحصة استهالك البنزين
في إجمالي استهالك الطاقة في قطاع النقل .وبما أن
بيانات انبعاثات الكربون ال يمكن مالحظتها مباشرة،
فإنها تحسب باستخدام بيانات استهالك الطاقة وعوامل
التحويل ذات الصلة .فيما ينجم عن استخدام بيانات
استهالك الطاقة التي يتم من خاللها حساب بيانات
االنبعاثات مشكالت اقتصادية قياسية وتجريبية ،على
النحو الذي قام بتوضيحه الباحثان (Jaforullah and King
 .)(2017لذلك ،فإنه لتجنب مشكلة المتغير المحذوف
والمسائل األخرى ذات الصلة في العمل التطبيقي يتم
استخدام تدابير أخرى ،مثل حصة الطاقة وكثافتها ،لتقدير
أثر استهالك الطاقة (راجع دراسات كل منLiddle :
.)][2013, 2018] and Mikayilov et al. [2020a
ويعني ( )pfuelمتوسط سعر الوقود المستخدم في
وسائل النقل ،أما ( )uفيقصد به حد الخطأ ،فيما تدل
رموز  b0, b1, b2, b3, b4على معامالت االنحدار للعالقة
طويلة المدى .كما أن من المتوقع أن يكون للمعاملين
( b1و  )b2إشارات موجبة ،بينما من المتوقع أن يكون
للمعاملين ( b3و  )b4إشارات سلبية .جميع المتغيرات في
المعادلة ( )1هي بالصيغة اللوغاريتمية ،وال يمكن بالتالي
تفسير المعامالت مباشرة على أنها أوجه للمرونة.

يستند اختيار المحركات المحتملة النبعاثات الكربون
الناجمة عن قطاع النقل إلى المؤلفات ذات الصلة ،وكان
استخداما للتدهور
الدخل والسكان من أكثر المحركات
ً
البيئي منذ الدراسات المبكرة المكرسة لنمذجة التلوث
البيئي بنا ًء على تأثير السكان والرفاهية والتكنولوجيا
( ،)Enrlich and Holdren 1971ومن ثم تلك المحركات
التي تتعامل مع عالقة التلوث بالدخل (Grossman et
;]al.,1991; Shafik and Bondyopadhyay [1992
والحقا تلك المحركات التي
،)]Panayotou [1993
ً
تستخدم إطار التأثيرات العشوائية لالنحدار على السكان
والرفاهية والتكنولوجيا “STIRPAT” (Dietz and Rosa
 .)][1994] and [1997ويعد استهالك الطاقة أحد
المصادر الرئيسة النبعاثات ثاني أكسيد الكربون (Baek
 .)][2015كانت أسعار الوقود على مر التاريخ منخفضة
في الدول المصدرة للنفط مما جعل القيادة ميسورة
التكلفة ،األمر الذي أدى إلى زيادة االنبعاثات المحلية.
وبالتالي قد تكون أسعار الوقود المستخدم في وسائل
النقل أحد المحركات المحتملة النبعاثات ثاني أكسيد
الكربون.
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منهجية االقتصاد القياسي
أوال ،اختبار المتغيرات المستخدمة لخواص جذر
يتم ً
الوحدة باتباع اإلجراء التقليدي لتقديرات بيانات السالسل
الزمنية .ثان ًيا ،في حال دمج كل المتغيرات بنفس
الترتيب ،فينبغي اختبار عالقة التكامل المشترك والحركة
المشتركة بعيدة األمد  .يمكن بعد تأكيد عالقة التكامل
المشترك تقدير العالقة بعيدة األمد.
كما يتم استخدام اختبار ديكي-فولر الموسع ADF
 Dickey and Fuller, 1979المستخدم على نطاق واسع
الختبار خصائص استقرار المتغيرات ،وتنص الفرضية
الصفرية لهذا االختبار على عدم استقرار المتغير ،بينما
تم استخدام اختبارات كل من ،Banerjee et al. 1998
اختبارات الحدود (Pesaran and Shin 1999; Pesaran
 )et al. 2001الختبار عالقة التكامل المشترك بين
المتغير التابع ( )emitraوالمتغيرات المستقلة ( ،pfuelو
 ،popو ،gasshareو .)gdpأشارت الفرضية الصفرية لكال
االختبارين إلى عدم وجود عالقة تكامل مشترك .وبما أنه
تم استخدام كل من اختبار ديكي-فولر الموسع واختبارات
التكامل المشترك المستخدمة على نطاق واسع في
دراسات مماثلة ،فإنه لم يتم تفصيلها في هذه الدراسة،
لذا نحيل القراء المهتمين بذلك إلى المؤلفات المذكورة
أعاله لالطالع على مزيد من المعلومات.

كذلك استخدمنا تقنيات تقدير مختلفة لتقدير العالقات
بعيدة األمد ،ولمعرفة ما إذا كانت التقنيات المختلفة
تؤدي إلى نتائج مماثلة .وعلى الرغم من أن عملية توليد
البيانات ( )DGPال تعتمد على المنهجية المستخدمة،
إال أن من األفضل في حالة العينة الصغيرة “البحث”
باستخدام أدوات تقدير مختلفة “للكشف عن سلوك”
عملية توليد البيانات المقابلة .كما استخدم نهج النمذجة
من العام إلى الخاص (;]Gets, Davidson et al. [1978
)]Hendry et al. [1984]; Campos et al. [2005
بوصفه طريقة رئيسة تسمح بمراعاة عدد أكبر من
الخيارات .باإلضافة إلى ذلك ،استخدمت كل من طريقة
المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل FMOLS
(Phillips and Hansen 1990; Hansen 1992a,
 )1992bوطريقة المربعات الصغرى العادية الديناميكية
“DOLS” (Saikkonen 1992; Stock and Watson
 ،)1993وطريقة انحدار التكامل المشترك المعيارية
“ ،)CCR” (Park 1992كما طبق نهج اختبار الحدود على
اإلبطاء الموزع لالنحدار الذاتي “ARDLBT” (Pesaran
 )and Shin 1999; Pesaran et al. 2001للحصول على
تقديرات للمتانة بعيدة األمد.
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البيانات
استخدمت هذه الورقة بيانات السالسل الزمنية السنوية
للفترة من عام  1990إلى عام  ،2019وتم اختيار المدى
على أساس توافر البيانات ،فيما تم تعريف المتغيرات
المستخدمة على النحو التالي :تتمثل انبعاثات قطاع
النقل ( )emitraفي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
الناجمة عن قطاع النقل والمقدرة بوحدة مليون طن من
ثاني أكسيد الكربون والمستمدة من بيانات (Enerdata
 .(2021) Enerdata (2021بينما يتمثل الناتج المحلي
اإلجمالي ( )GDPفي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
بوحدة مليون ريال سعودي بناء على ثبات األسعار في
عام  ،2010وقد تم الحصول على تلك البيانات من الهيئة
العامة لإلحصاء ( .)GaStat) (2020فيما يمثل متوسط
سعر الوقود ( )pfuelمتوسط السعر المرجح للوقود
المستخدم في وسائل النقل ،الذي يتم حسابه باستخدام

بيانات استهالك البنزين والديزل والكيروسين لقطاع
النقل ،بوصفها معامالت ترجيح ،وأسعار الوقود المقابلة
بالريال السعودي لكل طن من المكافئ النفطي (.)toe
كذلك تم الحصول على بيانات استهالك البنزين والديزل
والكيروسين لقطاع النقل من الوكالة الدولية للطاقة
( ،)IEA) (2020وتم استرداد بيانات األسعار المقابلة
من المراسيم الملكية المختلفة .أما فيما يتعلق بحصة
البنزين ،فإنها تمثل النسبة المئوية لحصة استهالك
البنزين في إجمالي الطاقة التي يستهلكها قطاع النقل
في المملكة العربية السعودية ،التي يتم حسابها استنادا
إلى البيانات المأخوذة من الوكالة الدولية للطاقة (IEA
 .(2020أما بالنسبة للسكان ( )popفيمثل ذلك إجمالي
السكان (بعدد األشخاص) والمستمد من قاعدة بيانات
األمم المتحدة (.)UN 2021
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نتائج التقدير التجريبية
تم باتباع منهجية نمذجة السالسل الزمنية دراسة خصائص
جذر الوحدة للمتغيرات باستخدام اختبار ديكي-فولر
الموسع ( ،)Dickey and Fuller 1979وقد استعرضنا
النتائج التي توصلنا إليها لهذا االختبار في الجدول (.)1
كما يتضح من الجدول ( ،)1تم دمج كل المتغيرات
في الترتيب األول ،باستثناء متغير السكان ،كما أننا
استخدمنا باإلضافة إلى اختبار ديكي-فولر الموسع،
اختبار كيواتكويسكي فيليبس شميت-شين (،)1992

الذي خلص إلى استقرار المتغير السكاني عند الفرق أو
االختالف األول .وبالتالي ،فإننا نستنتج أن كل المتغيرات
تكون ( .I(1مما يعني أن فروقاتهم األولى مستقرة.
لذلك ،يمكن اختبار المتغيرات في عالقة التكامل
المشترك .كما تم استخدام اختبار (Banerjee et al.
أيضا باختبار ( ،)PcGiveواختبارات
 )(1998الذي يعرف ً
حدود التكامل المشترك “BT” (Pesaran and Shin
 ،)1999; Pesaran et al. 2001فضال عن إيراد النتائج
التي توصلنا إليها في الجدول (.)2

الجدول  .1نتائج اختبار جذر الوحدة.
Differenced

المستوى
i

i&t

i

emitra

-0.698

-1.143

***-5.016

pfuel

-1.156

-0.956

***-4.471

pop

-1.486

-0.859

-1.210

gasshare

**-3.638

-2.543

***-4.230

gdp

-0.583

-1.770

***-5.515

مالحظات = i :التقاطع فقط = i & t ،حالة التقاطع واالتجاه .يتم في مواصفات جذر الوحدة ،تعيين الحد األقصى لإلبطاء باثنين ،واختيار رقم
اإلبطاء األمثل بنا ًء على معيار شوارتز للمعلومات .يرمز "**" و"***" إلى رفض الفرضية الصفرية عند مستويات الداللة اإلحصائية ٪ 5و ،٪ 1على
التوالي.

الجدول  .2نتائج اختبارات التكامل المشترك.
اختبارات التكامل المشترك
PcGive

االختبار
***28.829
**-11.476
قيمة االختبار
مالحظات :تتمثل الفرضية الصفرية لكال االختبارين في “عدم ارتباط السالسل بعالقة تكامل مشترك” ،ويشير الرمزان “**” و”***” إلى رفض
الفرضية الصفرية عند مستويات الداللة اإلحصائية ٪ 5و ،٪ 1على التوالي.
اختبار الحدود ()BT

المصدر :المؤلفون.
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نتائج التقدير التجريبية
خلص كال االختبارين كما يتبين من الجدول ( ،)2إلى وجود
عالقة تكامل مشترك بين المتغيرات المدروسة .وتم
في الخطوة التالية إجراء عمليات تقدير بعيدة األمد .وقد
أوردنا في الجدول ( )3نتائج التقدير التفصيلية التي تم
التوصل إليها باستخدام نهج النمذجة من العام إلى الخاص
في الشكل الديناميكي ،ومن ثم تم تحويل هذه النتائج
إلى نموذج مستقر بعيد األمد ولقد جرى عرض النتائج
في الجدول ( ،)4الذي يوضح نتائج التقدير بعيدة األجل
المستمدة من طريقة (انحدار التكامل المشترك المعيارية
وطريقة المربعات الصغرى العادية الديناميكية وطريقة
المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل واالنحدار
الذاتي لإلبطاء الموزع (CCR, DOLS, FMOLS, and
 )ARDLالتي تشكل مقياسا لمتانة النتائج بعيدة األمد.
كذلك يبين الجدول ( )4أن جميع تقنيات التقدير
المستخدمة ينجم عنها نتائج متقاربة ،وأن لجميع

المتغيرات دالئل ذات صلة وداللة إحصائية ،إال أن من
األهمية بمكان مالحظة أن مقياس الدخل أو الناتج
المحلي اإلجمالي أو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي
الذي يعد أفضل بديل لدخل مستهلكي الطاقة المرتبطين
بالنقل ،غير وارد بوضوح في المؤلفات (Atalla et al.
 .)2018وبالتالي ،يمكننا مالحظة األمر ذاته فيما يتعلق
بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتصلة بالنقل .ومن
ثم ،فإننا استخدمنا للتحقق اإلضافي الناتج المحلي
اإلجمالي غير النفطي كمقياس للدخل ،وأوردنا النتائج
التي توصلنا إليها في الجدول ( )A1من ملحق هذه
الدراسة .كما يمكن أن يلحظ من الجدول ( )A1أن النتائج
ذات الصلة بالناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي ال
اختالفا جوهر ًيا عن تلك المتعلقة بالناتج المحلي
تختلف
ً
اإلجمالي.

الجدول  .3نتائج تقدير نهج النمذجة من العام إلى الخاص في الشكل الديناميكي.
الجدول ( :)Aنتائج مواصفة النموذج النهائي بصيغة اإلبطاء الموزع لالنحدار الذاتي
المتغير

)emitra (-1

pfuel

)gdp(-1

)pop(-1

gasshare

)gasshare(-1

constant

I2014

S12004

S12005

S12017

المعامل

0.3648

-0.0971

0.2508

0.8331

-0.8981

0.4666

-14.6055

-0.0304

0.0373

0.0272

0.0502

قيم االحتمال
“”P

0.0000

0.0000

0.0003

0.0000

0.0000

0.0002

0.0000

0.0106

0.0052

0.0492

0.0002

الجدول (  :)Bنتائج االختبارات التشخيصية لمواصفات النموذج النهائي
االختبار

AR 1-2 test

ARCH 1-1
test

Normality
test

Hetero test

RESET23
test

R-square

Adjusted R-square

إحصائيات
االختبار

3.2551

0.9752

2.7375

1.7043

0.5073

0.9999

0.9994

قيم
االحتمالية
“”P

0.0652

0.3322

0.2544

0.1803

0.6115

مالحظات :يقصد بالرمز ( )emitraالمتغير التابع ،ويعني  = ARاختبار االرتباط التلقائي ()Godfrey 1978؛  = ARCHاختبار االنحدار الذاتي المشروط
بعدم تجانس التباين ()Engle 1982؛ اختبار االعتدال = اختبار دورنيك وهانسن ( )1994للتوزيع الطبيعي للبيانات ،اختبار عدم تجانس المرونة “تغاير
المرونة” ( )White 1980؛  = RESET23اختبار مواصفات االنحدار ( .)Ramsey 1969

المصدر :المؤلفون
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نتائج التقدير التجريبية

الجدول  .4نتائج التقدير على المدى البعيد.
طريقة المربعات
الصغرى العادية
الديناميكية

طريقة المربعات
الصغرى العادية المعدلة
بالكامل

انحدار التكامل المشترك
المعياري

االنحدار الذاتي لإلبطاء
الموزع

نهج النمذجة من العام
إلى الخاص

gdp

***0.172

***0.391

***0.398

**0.178

***0.395

pfuel

***-0.150

***-0.137

***-0.115

***-0.152

***-0.153

pop

***1.561

***1.253

***1.080

***1.554

***1.312

gasshare

***-0.788

***-0.416

***-0.360

***-0.787

***-0.679

مالحظات :يمثل( )emitraالمتغير التابع  ،ويقصد بالرمز “***” رفض الفرضية الصفرية عند مستوى الداللة اإلحصائية ٪ 1

المصدر :المؤلفون
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مناقشة النتائج
نناقش في هذا القسم ،النتائج التجريبية التي توصلنا
وفقا لنتائج اختبار جذر الوحدة التي تم
إليها .حيث نجد ً
توثيقها في الجدول ( ،)1أن المتغيرات (gdp-pfuel- pop-
 )gasshareغير مستقرة ،مما يعني أن متوسطها وتباينها
وتغايرها (واحد منها على األقل) يتغير بمرور الوقت ،بينما
تعد االختالفات األولى بينها ثابتة.
كذلك يبين الجدول ( )2أنه يمكن للمتغيرات ذات األهمية
أن تتكامل تكامال مشتركا ،مما يعني وجود عالقة
بعيدة األمد بينها .ومن ثم ،فإنه من المفيد تقدير القيم
العددية لهذه العالقة واستخدامها كأساس لوضع توصيات
السياسات.
كما ُقدر أثر الناتج المحلي اإلجمالي ومتوسط سعر
وقود النقل وإجمالي السكان ،وحصة استهالك البنزين
في إجمالي استهالك طاقة النقل على انبعاثات وقود
النقل ،باستخدام خمس تقنيات تقدير مختلفة تمثلت
في كل من (نهج النمذجة من العام إلى الخاص واالنحدار
الذاتي لإلبطاء الموزع وطريقة المربعات الصغرى العادية
الديناميكية وطريقة المربعات الصغرى العادية المعدلة
بالكامل وانحدار التكامل المشترك المعياري) ،بوصفه
تحققا من مدى المتانة .وتبين النتائج التي توصلنا إليها
وجود عالقة متوقعة من الناحية النظرية وذات داللة
إحصائية بين انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة
بقطاع النقل ومحركاته .غير أن الجدير بالذكر في هذه
المرحلة أن القيم العددية  -أي أوجه المرونة – الناجمة عن
تقنيات التقدير المختلفة تعد متقاربة للغاية من بعضها
البعض ،مما يشير إلى متانة هذه النتائج.
ووفقا لنتائج التقدير ،ترتبط الزيادة بنسبة  ٪ 1في أسعار
ً
الوقود بانخفاض يتراوح ما بين  ٪ 0.12و  ٪ 0.15في
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل على المدى
البعيد .ويمثل سعر الوقود أحد أهم أدوات السياسات العامة
الرامية إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون .فيما
تشكل زيادة أسعار الوقود عامال اقتصاديا مثبطا ،وبالتالي
فإنه يشجع على الخفض المباشر لمعدالت حركة المركبات،
وبالتالي ،خفض استهالك الوقود والحد من انبعاثات

ثاني أكسيد الكربون .عالوة على ذلك ،فإن الزيادات
أيضا على تبني التقنيات التي
في أسعار الوقود تشجع ً
تتسم بكفاءة استخدام الطاقة ،مما يسهل زيادة خفض
استهالك الوقود والحد من معدالت انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون .كما تشير المؤلفات ذات الصلة (راجع على
سبيل المثالKlenert et al. [2018]; Hasanov et al. :
 ،)][2020إلى أن السياسات الضمنية المتعلقة بالكربون
مثل تعديل أسعار الوقود لتواكب األسعار العالمية ،وإزالة
حوافز الطاقة ألنواع الوقود األحفوري ،تعد من أكثر تدابير
السياسات نجاعة فيما يتعلق بالدول النامية.
كما يشير تحليلنا إلى أن زيادة الدخل بنسبة  ٪ 1مرتبطة
بزيادة تتراوح ما بين  ٪0.17و  ٪0.40في انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون المرتبطة بالنقل على المدى البعيد،
وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه المؤلفات من
نتائج .كما تؤكد العديد من الدراسات السابقة أن الدخل
ارتباطا إيجاب ًيا بانبعاثات قطاع النقل (Baiocchi et
يرتبط
ً
al. [2010]; Brand and Boardman [2008]; DEFRA
[2008]; Druckman and Jackson [2008]; Fahmy
et al. [2011]; Gough et al. [2011]; Weber and
.)Matthews [2008], inter alia
أيضا يشير تحليلنا إلى أن الزيادة بنسبة  ٪ 1في حصة
البنزين (استهالك البنزين مقسوم على إجمالي
استهالك الطاقة في قطاع النقل) ترتبط بانخفاض يتراوح
ما بين  ٪ 0.36و  ٪ 0.79في انبعاثات قطاع النقل على
المدى البعيد .وتمثل حصة البنزين في الوقود المستخدم
في وسائل النقل استهالك الوقود في قطاع المركبات
الخفيفة في المملكة ،ويرجع ذلك إلى استخدام الديزل
والكيروسين بصفة أساسية في قطاعي المركبات
الثقيلة والطيران ،على التوالي .غير أننا نجد من الناحية
التاريخية ،أن انتشار مركبات الديزل في قطاع المركبات
ضئيال بسبب ارتفاع نسبة الكبريت
الخفيفة كان
ً
الموجودة في وقود الديزل في المملكة ،كما يمكننا
القول من الناحية التاريخية ،أن زيادة حصة البنزين في
الوقود المستخدم في وسائل النقل بالمملكة ارتبطت
بارتفاع الطلب على الوقود في قطاع المركبات الخفيفة،
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مناقشة النتائج
الذي يعد بطبيعته أكثر كفاءة في استهالك الطاقة
مقارنة بقطاعي المركبات الثقيلة والطيران .ويمكن
تفسير ذلك بانخفاض إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون الناجمة عن قطاع النقل ،بالتزامن مع زيادة حصة
أخيرا ،يتضح أن للسكان تأثير
البنزين في وقود النقلً .
كبير على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع
النقل ،كما يتضح أن الزيادة بنسبة  ٪ 1في إجمالي عدد
السكان مرتبطة بزيادة تتراوح ما بين  ٪ 1.08و ٪ 1.56
في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بقطاع النقل
على المدى البعيد .وتتوافق هذه النتيجة مع النظرية
االقتصادية :التي يعد فيها النمو السكاني المحرك
الرئيس لزيادة الطلب على النقل وانبعاثات النقل في
نهاية المطاف.

تجدر اإلشارة إلى أن جميع المعامالت المقدرة باستخدام
طرق التقدير المذكورة في الجدول ( )3تعد متقاربة
للغاية ،مما يشير إلى مدى متانة النتائج التي تم التوصل
إليها ،غير أنه من المؤسف أننا لسنا قادرين على مقارنة
القيم العددية التي توصلنا إليها في هذا البحث بالتزامن
مع تلك القيم المأخوذة من دراسات أخرى ،كما لم
نتمكن من العثور على أي دراسات اقتصادية قياسية
سابقة حول هذا الموضوع بالنسبة للمملكة العربية
السعودية.

تتوافق تقديرات المرونة التي تم الحصول عليها مع طبيعة
قطاع النقل في المملكة العربية السعودية ،السيما وأن
ارتفاع معدل النمو السكاني يؤدي إلى زيادة الطلب على
شبكة النقل .كما يؤدي ارتفاع معدل النمو االقتصادي
إلى زيادة معدالت الدخل ،ويتيح للناس امتالك مركباتهم
بدال من استخدام وسائل النقل العام الذي ال
الخاصة ً
يمثل سوى حصة صغيرة من النقل في المملكة.
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التنبؤ بانبعاثات النقل
االفتراضات المتعلقة بالتنبؤ
أوال االفتراضات المتوقعة ،ثم يضع
يناقش هذا القسم ً
تنبؤات بشأن الفترة الزمنية الممتدة من عام 2020
إلى  ،2030ونفترض باستخدام النتائج التي توصل
إليها ( )Matar and Anwer’s (2017بشأن تكلفة أنواع
وقود النقل المختلفة ،أن أسعار وقود النقل ستصل إلى
تكاليف إنتاجها بحلول عام  .2030ونفترض على وجه
التحديد ،أن األسعار ستكون في عام  1.94 2030ريال
سعودي /للتر ،و 1.98ريال سعودي /للتر ،و 0.65ريال
سعودي /للتر ،و 1.89ريال سعودي /للتر بالنسبة للبنزين
( ،)91والبنزين ( ،)95ووقود الديزل ،ووقود الطائرات
على التوالي .غير أن أسعار وقود النقل سترتفع كل عام
اعتبارا من عام  ،2021لتبلغ األسعار
بنفس المعدل
ً
المستهدفة لعام  .2030وقد تم الحصول على تنبؤات
الناتج المحلي إجمالي في إطار سيناريو أسعار الوقود من
نتائج محاكاة نموذج االقتصاد القياسي الكلي( (�Hasa
 .)nov et al. 2020فيما تستند افتراضات التنبؤ بحجم
السكان على استخدام بيانات األمم المتحدة السكانية
الخاصة بالمملكة العربية السعودية ( .)UN 2021كما
افترضنا بالنظر إلى السلوك التاريخي لحصة البنزين في
استهالك طاقة النقل ،أن يبلغ معدل النمو خالل فترة
التقدير في المتوسط ( .)٪52وعلى الرغم أن بعض القراء
قد يشككون في مدى صحة هذا االفتراض ،مع مراعاة
احتمال انتشار أنواع وقود النقل البديلة منخفضة الكربون
أو الخالية من الكربون بما فيها الكهرباء والهيدروجين
الصديق للبيئة .إال أن هذا االفتراض يستند على المنطق
القائل بأن من شأن احتمالية حدوث زيادة في انتشار وقود

النقل منخفض الكربون أو منعدم الكربون أن يحد من
حصة البنزين كنسبة مئوية من وقود النقل .مما يعني
بدوره أنه يمكن خفض معدالت النمو في إجمالي انبعاثات
ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن النقل أو عكسها .ومع
ونظرا لعدم وجود سياسات في المملكة تدعم
ذلك،
ً
انتشار مركبات الوقود البديل في هذه المرحلة ،فإن
احتمالية انخفاض حصة البنزين المستخدم في النقل
بدرجة كبيرة بحلول عام  2030بسبب ارتفاع حصة الوقود
البديل ال تزال منخفضة .عالوة على ذلك ،وبما أننا ال
نملك أي معلومات إضافية عن التطور المستقبلي
للبنزين كنسبة من وقود النقل ،فإننا نفترض أنه سيظل
عند معدله التاريخي .وقد تم إيراد افتراضاتنا لعمليات
التنبؤ في الجدول ( )A2من ملحق هذه الدراسة.

نتائج التنبؤ
أجرينا عمليات التنبؤ باستخدام النماذج واالفتراضات
المقدرة الواردة في القسم الفرعي السابق ،فيما
استخدمنا في هذه العمليات كافة نتائج النموذج
المقدرة ،ونتجت عن هذه النماذج نتائج متقاربة للغاية.
ولتجنب وجود العديد من الرسوم البيانية ،قمنا فقط
بإيراد نتائج التنبؤ الخاصة بنهج النمذجة من العام إلى
الخاص للفترة المدروسة (تم إيراد نتائج التنبؤ األخرى في
الشكل ( )A1من ملحق الدراسة) .كذلك قمنا باستخدام
تنبؤات ديناميكية وأداة قوية للتنبؤ (Hendry and
 .)Doornik 2014وكما يتبين من الشكل ( ،)4فقد
أسفر استخدام كلتا التقنيتين عن الوصول إلى نتائج
متشابهة للغاية.
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التنبؤ بانبعاثات النقل
الشكل  .4تنبؤات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل مع أشرطة توضح فترة الثقة بنسبة .٪ 95
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المصدر :المؤلفون

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

ديناميكي

140.93

141.82

144.94

148.66

153.11

157.82

162.53

167.23

171.94

176.73

181.65

قوي

141.89

143.15

146.42

150.23

154.75

159.51

164.28

169.03

173.79

178.63

183.61

الوقت

المصدر :المؤلفون

يتوقع استنادا إلى االفتراضات المطبقة والنتائج القوية،
أن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع
النقل في عام  2030ما مقداره  183.61مليون طن.
الجدير بالذكر هنا ،أن استهداف األسعار في الفترة
الواقعة ما بين عام  2021حتى عام  ،2030لم يسفر
عنه سوى تحقيق نمو بنسبة  ٪ 2.6سنو ًيا في انبعاثات

ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن قطاع النقل .وخالل
الفترة الواقعة ما بين عام  2006وعام ( 2015فترة
العشر سنوات التي سبقت إصالح أسعار الوقود في
المملكة العربية السعودية) ،بلغ معدل النمو السنوي
لهذه االنبعاثات  .٪ 6.53ومن ثم ،فإن استهداف نتائج
األسعار يؤدي إلى الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في قطاع النقل بدرجة كبيرة.
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النتائج وتوصيات السياسات
تناولنا في هذا البحث مدى التأثير بعيد المدى للدخل
وأسعار الوقود والسكان وحصة البنزين في وقود النقل
على انبعاثات قطاع النقل السعودي ،وقد استخدمنا
طرق تقدير مختلفة لتحقيق نتائج أكثر متانة ،ونتيجة
لذلك ،وضعنا توصيات راسخة تستند إلى أسس سليمة
في مجال السياسات .كذلك ب ّين تحليلنا التجريبي وجود
تأثيرات بعيدة األمد للمتغيرات المدروسة على انبعاثات
قطاع النقل في المملكة العربية السعودية .كما تعد نتائج
التقدير التي استخلصناها باستخدام الطرق المختلفة
متشابهة للغاية ،مما يدل على مدى متانة النتائج التي تم
التوصل إليها.
كما تشير النتائج المستخلصة من تحليلنا التجريبي إلى
أن زيادة أسعار الوقود المصحوبة ببعض تدابير التخفيف
تبدو خيارات سياسة مناسبة لواضعي السياسات يمكن
أخذها في االعتبار لهذا القطاع .وتدعم النتائج المستمدة
من التحليل التجريبي سياسة المملكة الرامية إلصالح
أسعار الطاقة التي نفذتها منذ عام  .2016ورغم أن
أسعار الوقود تؤثر على الطلب واالنبعاثات ،إال أننا
نجد أن استجابة المستهلكين الرتفاع األسعار لم تكن
قوية بالدرجة الكافية ،وربما يرجع ذلك إلى عدم وجود
خيارات بديلة للنقل البري .عالوة على ذلك ،فإن الحكومة
السعودية تعمل منذ نهاية شهر ديسمبر لعام ،2015
على التخلص التدريجي من حوافز الطاقة ،ونقصد بذلك
زيادة أسعار الطاقة المحلية لتعكس أسعار السوق،
إلى جانب تبنيها لتدابير التخفيف .غير أن هذه السياسة
بعيدا عن
تساعد فعليا على تحقيق سالسة عملية التحول ً
البنزين ،وتمنح قطاعات االقتصاد بعض الوقت للتكيف
مع البيئة الجديدة .كذلك خلص العديد من الباحثين
(Wu [2009]; Cohen et al. [2016]; Steinbuks and
 )]Neuhoff [2014إلى أنه يمكن لزيادة أسعار الطاقة
أن تؤدي إلى تحسينات في كفاءة استخدام الطاقة.
دورا بالغ األهمية في
وبالتالي ،فإن أسعار الطاقة تلعب ً
تحفيز تدابير كفاءة استخدام الطاقة ،وتحديد الطلب على
الطاقة واستهالكها ،وترشيد حوافز الطاقة.

إن زيادة أسعار الوقود لتعكس أسعار السوق الفعلية
سوف تؤدي إلى خفض حوافز الطاقة المقدمة،
وتوفير موارد إضافية للحكومة .إذ باإلمكان استخدام
الحقا ألغراض مختلفة
هذه الموارد التي تم توفيرها ً
( )Klenert et al. 2018بما يتماشى مع أهداف رؤية
المملكة  2030لتنويع االقتصاد والحد من اعتماده على
النفط ( .)Hasanov et al. 2020كما سيساعد هذا
على تعزيز الموقف المالي للحكومة ،ودعم الرفاهية
االجتماعية أو التنمية االقتصادية .كذلك يمكن للحكومة
على سبيل المثال ،استخدام هذه الموارد اإلضافية
لتسهيل عملية التحول إلى موارد الطاقة المتجددة
في قطاع النقل ( .)Klenert et al. 2018كما يمكن
تطوير وتمويل المركبات التي تعمل بالكهرباء والطاقة
الشمسية باستخدام هذه الموارد اإلضافية .فضال عن
ذلك ،يمكن أن يحقق التحرك نحو زيادة حصة الطاقة
المتجددة المستخدمة في قطاع النقل أهداف مفهوم
االقتصاد الدائري للكربون وأن يخفض إجمالي انبعاثات
هذا القطاع.
من جانب آخر ،أدى ارتفاع معدل النمو السكاني ،وارتفاع
مستويات المعيشة ،والتطور السريع ،ومحدودية خدمات
النقل العام ،واألحوال المناخية القاسية ،والتوسع
العمراني إلى توسيع نطاق استهالك الطاقة في
قطاع النقل السعودي .عالوة على ذلك ،قد يؤدي
ارتفاع أسعار الوقود إلى زيادة االهتمام بالمركبات ذات
الكفاءة في استهالك الوقود (شيلدون ودوا .)2021
وقد أشار ( Chaaban et al. (2000إلى أن من شأن
التحول إلى وقود منخفض االنبعاثات الكربونية وتطبيق
معايير انبعاثات المركبات  -على غرار معايير االقتصاد
في استهالك الوقود بالنسبة للشركات  -أن يخفف
إلى حد كبير من معدالت انبعاثات الغازات الدفيئة في
قطاع النقل.
إال أن الخيارات الممكنة في مجال السياسات الرامية
لخفض استهالك الطاقة في قطاع النقل تشمل وضع
معايير لكفاءة استخدام المركبات ،وتدابير لالعتدال
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في استخدام المركبات الخاصة ،ومعايير لتوفير وقود
منخفض الكربون لقطاع النقل .فيما تتمثل اإلستراتيجية
الحالية للحكومة السعودية في زيادة خدمات النقل العام
واألرصفة ،وربط المناطق الرئيسة من خالل شبكة
نقل حديثة ،مما يمكنه أن يؤدي إلى زيادة االعتدال في
استخدام المركبات الخاصة وخفض استهالك الطاقة في
هذا القطاع ( .)MOT 2021ولعل أحد األمثلة على زيادة
وسائل النقل العام قطار الحرمين السريع الذي يبلغ طوله
 450كم ،الذي يربط المدينة المنورة ومكة عبر مدينة
الملك عبد الله االقتصادية.
كذلك تبين النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة وجود
عالقة إيجابية بين الدخل واالنبعاثات اإلجمالية ،ويرجع
ذلك إلى شراء مركبات إضافية بالتزامن مع زيادة الدخل،
مما يؤدي بدوره إلى زيادة استهالك الوقود وارتفاع
معدالت االنبعاثات الكربونية .غير أن من شأن توفير
البرامج التوعوية والتدريبية لممارسة صيانة المركبات
أن تعمل على خفض عدد المركبات لكل أسرة وكذلك
على مستوى الشركات ،وأن يضمن أيضا ُحسن إدارة
المركبات وتحقيق الكفاءة المثلى في استخدام الوقود،
مما يساعد بدوره على خفض معدالت االنبعاثات.
باإلضافة إلى ذلك ،وبما أن نمط الحياة واألنشطة
الشخصية تؤثران على أنماط السفر على الطرقات ،فإن
برامج التدريب والتوعية الرامية إلعالم الجمهور باآلثار
السلبية لتغير المناخ تعد ضرورية لتوفير الفوائد بعيدة
األجل لصحة اإلنسان ونوعية الحياة.

إن خيارات السياسة التي تمت مناقشتها في هذه
الدراسة توفر طريقة مستدامة إلغالق الحلقة الماثلة
بين التنمية االقتصادية وحماية البيئة ،وقد خلصت هذه
الدراسة إلى أن اإلستراتيجية الحالية للحكومة السعودية
الرامية إلصالح أسعار الطاقة ،والتعديل التدريجي لتدابير
التخفيف للحد من انبعاثات النقل تعتبر إستراتيجية
مالئمة وجاءت في الوقت المناسب.
أخيرا ،يتوقع هذا البحث تأثير خيار السياسة (حوكمة
ً
األسعار) على الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون
في قطاع النقل ،ولقد توصلنا إلى أن حوكمة أسعار
الطاقة ،باإلضافة إلى استهداف الكفاءة ،تعتبران من
أكثر األدوات فعالية للتخفيف من انبعاثات ثاني أكسيد
الكربون الناتجة عن قطاع النقل في المملكة العربية
السعودية .ومن الواضح ،أنه إذا أديرت خيارات السياسات
دورا بالغ
هذه بنحو سليم ،فيمكن لقطاع النقل أن يلعب ً
األهمية في ترشيد استهالك الطاقة وانبعاثات الكربون
ذات الصلة في الدولة.
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الملحق
الجدول  .A1نتائج التقدير على المدى البعيد مع الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي.
طريقة المربعات الصغرى
العادية الديناميكية

طريقة المربعات الصغرى
العادية المعدلة بالكامل

انحدار التكامل المشترك
المعياري

االنحدار الذاتي لإلبطاء
الموزع

gdp

***0.152

*0.264

**0.306

*0.150

pfuel

***-0.135

***-0.097

***-0.098

***-0.135

pop

***1.408

***1.069

***0.974

***1.415

gasshare

***-0.689

***-0.437

***-0.400

***-0.704

مالحظات :يشير الرمز ( )emitraالي المتغير التابع ،فيما تشير الرموز ("***" و"**") و("*") إلى رفض الفرضية الصفرية عند مستويات األهمية
االحصائية ٪ 1و٪ 5و ،٪ 10على التوالي.

المصدر :المؤلفون

الجدول  .A2افتراضات التنبؤ.
الناتج المحلي اإلجمالي،
مليون ريال بأسعار عام
2010

متوسط سعر الوقود (ريال/
)طن من المكافئ النفطي

السكان واألشخاص

معدل حصة البنزين

2020

2531405.40

1391.08

34813867

0.52

2021

2648514.64

1438.99

35367883

0.52

2022

2747975.32

1488.63

35930716

0.52

2023

2843563.76

1540.05

36502505

0.52

2024

2927922.01

1593.32

37083394

0.52

2025

2999713.02

1648.52

37673527

0.52

2026

3064338.61

1705.72

38273051

0.52

2027

3126462.74

1764.99

38882115

0.52

2028

3189875.80

1826.41

39500872

0.52

2029

3256228.50

1890.06

40129476

0.52

2030

3323787.79

1956.03

40768083

0.52

المصدر :المؤلفون
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الملحق

الشكل  .A1نتائج التنبؤ الخاصة بنهج (انحدار التكامل المشترك المعياري وطريقة المربعات الصغرى العادية المعدلة بالكامل
واالنحدار الذاتي لإلبطاء الموزع).
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عن المؤلفين
سعد الشناق
عالم في معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة  ،وخبير في مجال
البيئة والطاقة يتمتع بمهارات بحثية كمية ونوعية كبيرة مثل النمذجة االقتصادية القياسية
والتنبؤ على المديين القصير والبعيد ،وتحسين النماذج والتحليل المالي وتحليل المخاطر.
كما أن لديه سجل حافل في مجال سياسات وتكنولوجيا الطاقة والمياه ،وعمل ألكثر من 15
عاما في المؤسسات البحثية والخدمات االستشارية ولدى السلطات المحلية والمنظمات
ً
غير الحكومية في الواليات المتحدة األمريكية ومنطقة الشرق األوسط .وحاصل على
درجتي الماجستير والدكتوراه من جامعة تكساس ايه اند ام.
جيهون ميكايلوف
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،ويتولى
قيادة مشروع نمذجة استهالك الطاقة وآثاره على المملكة العربية السعودية ،وتشمل
مجاالت اهتماماته البحثية األساسية على سبيل المثال ال الحصر ،تطبيق السالسل
الزمنية لالقتصاد القياسي ،واقتصاديات الطاقة والبيئة ،والتنمية المستدامة .كما أنه
حاصل على درجة الدكتوراه في الرياضيات التطبيقية.

روبال دووا
زميل باحث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ويعمل
على وضع السياسات التنظيمية المتعلقة بالمركبات ،وإجراء البحوث المتصلة بالنقل من
منظور المستهلك .حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية
بالمملكة العربية السعودية ،ودرجة الماجستير من جامعة بنسلفانيا ،ودرجة البكالوريوس
في التكنولوجيا من المعهد الهندي للتكنولوجيا (روركي).
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حول المشروع
يهدف مشروع نمذجة استهالك الطاقة وآثاره المترتبة على المملكة العربية السعودية إلى القيام بأنشطة بحثية
واستشارية تطبيقية تصب تركيزها على وضع نماذج ومؤشرات للتنبؤ باستهالك الطاقة وتأثيراتها في المملكة
العربية السعودية ،تتماشى مع سياسات الطاقة الجاري تطبيقها في المملكة ،ويركز هذا المشروع على ثالث
مجاالت رئيسة ،على النحو التالي:
•وضع نماذج لمؤشرات استهالك الطاقة والتنبؤ بها.
•وضع نماذج لآلثار البيئية الستهالك الطاقة والتنبؤ بها.
•دراسة مسارات وإمكانات كفاءة استخدام الطاقة.
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