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امللخص :اهلدف من هذه الورقة البحثية هو دراسة ديناميكية الطاقات املتجددة يف الدول العربية باستخدام األدوات
اإلحصائية ،وذلك من خالل حتليل التوجه الدولي إىل الطاقات املتجددة كبديل للطاقات التقليدية يف احملور األول ،يف احملور
الثاني سيتم حتليل ومقارنة تطور الطاقات املتجددة يف الدول العربية من خالل تقسيمها إىل دول نفطية ودول غري نفطية،
ويف احملور الثالث تستخدم أدوات االقتصاد القياسي للتنبؤ بالتوجه الدولي وتوجه الدول العربية سواء النفطية وغري النفطية
إىل الطاقات املتجددة ،أما يف احملور األخري فسيتم تقدير منوذج قياسي حول إمكانية تأثري التوجه إىل الطاقات املتجددة على
معدالت النمو االقتصادي يف الدول العربية ،وتوصلت الدراسة اىل أن منو التوجه إىل الطاقات املتجددة سيكون بنسب متباينة يف
الدول املكونة لعينة الدراسة ،إضافة إىل التأثري الضعيف للتوجه إىل الطاقات املتجددة على النمو االقتصادي يف الدول العربية.
كلمات استداللية :الطاقات املتجددة ،الطاقات التقليدية ،النمو االقتصادي ،البلدان العربية ،اإلنتاج.
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Abstract: The aim of this paper is to study the dynamics of renewable energies in the Arab
countries by using statistical tools through the analysis of the international move to renewable
energies as an alternative to the traditional energies in the first axis.
The second part will analyze and compare the evolution of renewable energies in the Arab
countries through dividing them into oil producing countries and non- oil producing ones
.In the third axis, tools of econometrics are used to predict the international trend and that
of the Arab countries , both oil and non-oil to renewable energy . The last part estimates the
standard model about the possible impact of moving energies on economic growth rates in
the Arab countries. The study concluded that the growing renewable energies will be different
in the constituent countries of the study sample, in addition to the weak impact of the move
towards renewable energies on economic growth in the Arab countries.
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املقدمة
تشكل كل من الطاقات املتجددة والطاقة النووية
املصادر الرئيسة للطاقة العاملية البديلة عن الطاقة
األحفورية ،وهناك اهتمام عاملي كبري بهذين املصدرين
(وخاصة الطاقات اجلديدة واملتجددة) كمصادر مستقبلية
للطاقة حبيث تكون بديال للطاقة األحفورية اليت تسعى
عديد من الدول وخاصة الدول الصناعية اىل استبداهلا بهذه
املصادر اجلديدة .إن الدافع الرئيس األول لالهتمام بالطاقات
املتجددة هو الدافع البيئي للحد من الغازات املنبعثة وخاصة
غاز ثاني أكسيد الكربون وكذا تنويع االقتصاد يف ظل
متيز معظم االقتصاديات العربية بأحادية القطاع حيث
ميثل قطاع احملروقات احلصة األكرب يف االقتصاديات
العربية النفطية.
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إشكالية الدراسة :تتمثل إشكالية الدراسة يف مدى
توجه الدول العربية قيد الدراسة إىل الطاقات املتجددة
كبديل للطاقات التقليدية وإمكانية حتفيزها للنمو
االقتصادي باستخدام أدوات القياس االقتصادي.
عينة الدراسة :ستجرى الدراسة على الدول العربية
اليت تتوفر حوهلا اإلحصائيات والبيانات املطلوبة (نسبة
الطاقات املتجددة من إمجالي استهالك الطاقة ،النمو
االقتصادي للدول ممثال بنمو الناتج احمللي اإلمجالي)
وستكون فرتة الدراسة حمصورة بني سنيت 2009 - 1995
(نظ را لعدم توفر البيانات املتعلقة بنسبة الطاقات املتجددة
من إمجالي استهالك الطاقة يف سنيت  2010و 2011ويف
دول أخرى خالل سنة  2011وبالتالي ال ميكن تطبيق مناذج
معطيات بانل يف حالة فقدان مشاهدة أو مشاهدتني ومت
حذف املشاهدات الناقصة من كل الدول ومت حتديد سنة
 2009كحد للدراسة) ،وتشكل عينة الدراسة جمموعتني:
 اجملموعة األوىل متثل الدول النفطية وهي :اجلزائر،العراق ،ليبيا ،اململكة العربية السعودية ،اإلمارات العربية
املتحدة.
 اجملموعة الثانية متثل الدول غري النفطية وهي:مصر ،لبنان ،املغرب ،السودان ،سوريا ،تونس ،اليمن.
فرضية الدراسة :كإجابة مبدئية على املشكلة املطروحة
ميكن وضع الفرضية التالية:
 توجه الدول العربية لالستثمار يف الطاقات املتجددة سيكونحافزا للنمو االقتصادي يف املنطقة ،غري أن هذا التأثري سيكون
أكثر يف الدول غري النفطية مقارنة بالدول النفطية.
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حماور الدراسة :ملعاجلة املوضوع سوف نتطرق إىل العناصر
التالية:
احملور األول :التأصيل النظري ملفهوم الطاقات املتجددة.
احملور الثاني :حتليل التوجه إىل الطاقات املتجددة على
املستوى الدولي.
احملور الثالث :حتليل توجه الدول العربية إىل الطاقات
املتجددة.
احملور الرابع :التنبؤ بتوجه الدول العربية إىل الطاقات
املتجددة خالل الفرتة .2016-2010
احملور اخلامس :أثر التوجه إىل الطاقات املتجددة على
معدالت النمو االقتصادي.

احملور األول :الطاقات املتجددة تأصيل نظري
1.1اإلطار النظري للطاقات املتجددة :عندما عرف اإلنسان النار،
عرف أول طريقة الستغالل الطاقة واستخدامها يف خمتلف
أغ راضه احلياتية ،مثل :طهي الطعام وتدفئة الكهف وإنارة
الظالم ،وهكذا كان احلجر هو أول مصدر خارجي للطاقة،
ثم تاله اخلشب وغريه من أدوات إشعال النار ،واحلصول على
الطاقة احل رارية.
 1--1مفهوم الطاقة املتجددة ومصادرها :لقد تزايد االهتمام
العاملي حاليا بتنويع وجتديد مصادر الطاقة وخاصة املصادر
املتجددة (مثل الشمس ،الرياح ،املصادر املائية) ،وذلك لتقليل
االعتماد على مصادر الطاقة التقليدية املهددة بالزوال ومواجهة
التهديدات البيئية (تزايد معدالت االنبعاثات احل رارية) للتغري
املناخي اليت تتزايد خط راً يوما بعد يوم.
وبالربط بني إنتاج الطاقة وتلوث البيئة وما نتج عن ذلك من

دعوات إقليمية وعاملية لضرورة التعامل مع املشاكل البيئية

بصورة أكثر فاعلية ،وتعالي الصرخات من ظاهرة االحتباس

احلراري اليت سببها ارتفاع نسبة غاز ثاني أكسيد الكربون الناتج

عن زيادة حرق الوقود األحفوري يف حمطات الكهرباء وعوادم

السيارات واملصانع وحرائق الغابات ،مما أدى اىل الزيادة درجة

حرارة األرض إىل حنو  0.6درجة مئوية خالل اخلمسني عاما

املاضية ،وهو ما انعكس على زيادة معدل ذوبان اجلليد يف القطب
الشمالي ،ومن ثم ارتفاع منسوب املياه يف البحار واحمليطات لتهدد

يف النهاية أماكن كثرية وشاسعة من األرض ،جند الطاقة
تشارك بنحو  24%من غازات االحتباس احلراري مما يضع

عمليات إنتاج الطاقة يف أزمة بني احلاجة امللحة إليها واحلفاظ
على البيئة .وتتميز مصادر الطاقة املتجددة بقابلية استغالهلا

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...
املستمر دون أن يؤدي ذلك إىل استنفاد منبعها ،فالطاقة املتجددة

هي تلك املوارد اليت حنصل عليها من خالل تيارات الطاقة اليت

يتكرر وجودها يف الطبيعة على حنو تلقائي ودوري [.]1

كذلك نعين “بالطاقة املتجددة” الكهرباء اليت يتم توليدها

من الشمس والرياح والكتلة احليوية واحلرارة اجلوفية واملائية،
وكذلك الوقود احليوي واهليدروجني املستخرج من املصادر
املتجددة [ .]2أو هي تلك املصادر الطبيعية غري الناضبة واملتوفرة

يف الطبيعة سواء كانت حمدودة أو غري حمدودة إال أنها متجددة،
وهي نظيفة ال ينتج عن استخدامها تلوث بيئي [.]3

أي أن الطاقة املتجددة هي الطاقة املكتسبة من عمليات طبيعية
تتجدد باستمرار [ .]4وبالتالي فهي عبارة عن مصادر طبيعية

دائمة وغري ناضبة ومتوفرة يف الطبيعة سواء أكانت حمدودة
أو غري حمدودة ولكنها متجددة باستمرار ،وهي نظيفة ال ينتج

عن استخدامها تلوث بيئي نسبيا ،ومن أهم هذه املصادر الطاقة
ّ
تكون
الشمسية اليت تعترب يف األصل هي الطاقة الرئيسة يف
مصادر الطاقة وكذلك طاقة الرياح وطاقة املد واجلزر واألمواج
[ .]5فأهم أشكال ومصادر الطاقة املتجددة تتمثل يف:

 .1-1-1طاقة املياه :يعود تاريخ االعتماد على املياه كمصدر

للطاقة إىل ما قبل اكتشاف الطاقة البخارية يف القرن

الثامن عشر ،حتى ذلك الوقت،كان اإلنسان يستخدم مياه

األنهار يف تشغيل بعض النواعري اليت كانت تستعمل إلدارة
مطاحن الدقيق وآالت النسيج ونشر األخشاب ،أما اليوم وبعد

الطاقة الكهربائية كما نشهد يف دول عديدة مثل النرويج
والسويد وكندا والربازيل ،ومن أجل هذه الغاية ،تقام حمطات

توليد الطاقة على مساقط األنهار ،وتبنى السدود والبحريات
االصطناعية لتوفري كميات كبرية من املاء تضمن تشغيل
هذه احملطات بصورة دائمة  .وتشري التوقعات املستقبلية هلذا

املصدر من الطاقة إىل زيادة تقدر خبمسة أضعاف الطاقة
احلالية حبلول عام . ]6[ 2020

وتأتي الطاقة املائية من طاقة تدفق املياه أو سقوطها يف حالة

الشالالت (مساقط املياه) ،أو من تالطم األمواج يف البحار ،حيث

تنشأ األمواج نتيجة حلركة الرياح وفعلها على مياه البحار
واحمليطات والبحريات ،ومن حركة األمواج هذه تنشأ طاقة

ميكن استغالهلا وحتويلها إىل طاقة كهربائية ،حيث تنتج
األمواج يف األحوال العادية طاقة تقدر ما بني  10إىل 100

كيلو وات لكل مرت من الشاطئ يف املناطق متوسطة البعد عن

خط االستواء ،كذلك ميكن االستفادة من الطاقة املتولدة من
حركات املد واجلزر يف املياه ،وأخرياً ميكن أيضاً االستفادة من
الفارق يف درجات احلرارة بني الطبقتني العليا والسفلى من

 - 2-1-1طاقة الكتلة احليوية :تكمن أهمية طاقة الكتلة احليوية
يف أنها تأتي يف املرتبة الرابعة بالنسبة ملصادر الطاقة يف الوقت
احلاضر،حيث تشكل ما نسبته  %14من احتياجات الطاقة يف
العامل ،وتزداد أهمية هذه الطاقة يف الدول النامية حيث ترتفع
تلك النسبة إىل حوالي  %35من احتياجات الطاقة يف تلك
الدول ،وخاصة يف املناطق الريفية [.]7
إن طاقة الكتلة احليوية أو كما تسمى أحيانا الطاقة احليوية
هي يف األساس مادة عضوية مثل اخلشب واحملاصيل الزراعية
واملخلفات احليوانية ،وهذه الطاقة هي طاقة متجددة ألنها
حتول طاقة الشمس إىل طاقة خمزنة يف النباتات عن طريق
عملية التمثيل الضوئي ،فطاملا هناك نباتات خضراء فهناك
طاقة مشسية خمزنة فيها ،وبالتالي لدينا طاقة الكتلة
احليوية اليت نستطيع احلصول عليها بطرق خمتلفة من هذه
النباتات .أما مصادر الكتلة احليوية يف الوقت احلاضر فهي:
خملفات الغابات واملخلفات الزراعية ،استغالل (قطع) أخشاب
الغابات بشكل مدروس ،وفضالت املدن ،واحملاصيل اليت تزرع
خصيصا لغايات احلصول على الطاقة منها .والطاقة احليوية
هي الطاقة اليت تستمد من املواد العضوية كإحراق النباتات
وعظام وخملفات احليوانات والنفايات واملخلفات الزراعية،
والنباتات املستخدمة يف إنتاج طاقة الكتلة احليوية ميكن
أن تكون أشجاراً سريعة النمو ،أو حبوباً ،أو زيوتاً نباتية ،أو
خملفات زراعية ،وهناك أساليب خمتلفة ملعاجلة أنواع الوقود
احليوي .ويعطي كل أسلوب من األساليب السابقة منتجاته
اخلاصة به مثل غاز امليثان والكحول والبخار واألمسدة
الكيماوية ،ويعد غاز اإليثانول واحداً من أفضل أنواع الوقود
املستخلصة من الكتلة احليوية وهو يستخرج بشكل رئيس من
حماصيل الذرة وقصب السكر.

 - 3-1-1الطاقة اجلوفية :وهي طاقة احلرارة األرضية ،حيث
يُستفاد من ارتفاع درجة احلرارة يف جوف األرض باستخراج
هذه الطاقة وحتويلها إىل أشكال أخرى ،ويف بعض مناطق
الصدوع والتشققات األرضية تتسرب املياه اجلوفية عرب
الصدوع والشقوق إىل أعماق كبرية حبيث تالمس مناطق
شديدة السخونة فتسخن وتصعد إىل أعلى فوارة ساخنة،
وبعض هذه الينابيع يثور ويهمد عدة مرات يف الساعة وبعضها
يتدفق باستمرار وبشكل انسيابي حام ً
ال معه املعادن املذابة من
طبقات الصخور العميقة ،ويظهر بذلك ما يطلق عليه الينابيع
احلارة ،ويقصد الناس هذا النوع من الينابيع لالستشفاء،
باإلضافة إىل أن هناك مشاريع تقوم على استغالل حرارة املياه
املنطلقة من األرض يف توليد الكهرباء.
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أن دخل اإلنسان عصر الكهرباء ،بدأ استعمال املياه لتوليد

املياه الذي ميكن أن يصل إىل فرق  10درجات مئوية.
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 - 4-1-1طاقة الرياح :وهي الطاقة املتولدة من حتريك ألواح

كبرية مثبتة بأماكن مرتفعة بفعل اهلواء ،ويتم إنتاج الطاقة

هذه الطاقة مستقبال يف حتلية املياه وإنتاج الكهرباء بشكل
واسع ،وتعترب الطاقة الفولتية الضوئية الشمسية صناعة عاملية

الكهربائية من الرياح بواسطة حمركات (أو توربينات) ذات

تستقطب رساميل قدرها  12مليار دوالر ،وهي املصدر الرئيس

احلركية للرياح إىل طاقة كهربائية ،فعندما متر الرياح

يولدون الطاقة احلرارية أو الكهربائية الالزمة الحتياجاتهم

ثالثة أذرع دوًّارة حتمل على عمود تعمل على حتويل الطاقة

على األذرع ختلق دفعة هواء ديناميكية تتسبب يف دورانها ،وهذا

الدوران يشغل التوربينات فتنتج طاقة كهربائية ،وبتعبري آخر

للطاقة املتجددة اليت يتم توزيعها فعل ًيا (املستهلكون الذين

ثم يعيدون الطاقة الكهربائية الفائضة إىل شركات الكهرباء)
[.]9

فان الطاقة اهلوائية هي الطاقة املستمدة من حركة اهلواء

 - 2-1خصائص مصادر الطاقة البديلة :املقصود باملصادر احلالية

تسيري السفن الشراعية ،وإدارة طواحني اهلواء لطحن الغالل

من احتياجاتهم من الطاقة ،فلحد اآلن ما زال بعض الناس

حتويل طاقة الرياح إىل طاقة ميكانيكية تستخدم مباشرة أو

من الطاقة ،كما أن بعضهم اآلخر مازال يعتمد على احليوانات

والرياح ،واستخدمت طاقة الرياح منذ أقدم العصور ،سواء يف

للطاقة تلك املصادر اليت تزود البشر باجلزء األساسي واألكرب

واحلبوب ،أو رفع املياه من اآلبار وتستخدم وحدات الرياح يف

يعتمدون على أخشاب األشجار يف تلبية جزء من متطلباتهم

يتم حتويلها إىل طاقة كهربائية من خالل مولدات [.]8

يف التنقل ومحل احلاجيات واحلراثة ،وجند بعضهم يستخدم

وتعتمد كمية الطاقة املنتجة من توربني الرياح على سرعة

مصادر الطاقة املتجددة كالطاقة الشمسية واهلوائية للحصول

الرياح وقطر الذراع ،لذلك توضع التوربينات اليت تستخدم

على بعض متطلباته من الطاقة ،إال أن هذه املصادر جمتمعة

مع االرتفاع عن سطح األرض ،ويتم وضع تلك التوربينات

من مصادر أخرى [.]10

كمية من الكهرباء ،واجلدير بالذكر أن طاقة الرياح تستخدم

على اإلنسان تطوير التكنولوجيا املالئمة الستغالهلا ،ويتضح هذا

 - 5-1-1الطاقة الشمسية :تعد الشمس من أكرب مصادر الضوء

مثال فرض على اإلنسان تطوير تكنولوجيا احلفر ،وأهم هذه

لتشغيل املصانع أو لإلنارة فوق أبراج ،ألن سرعة الرياح تزداد
بأعداد كبرية على مساحات واسعة من األرض إلنتاج أكرب
كذلك يف تسيري املراكب والسفن الشراعية.

واحلرارة املوجودة على وجه األرض ،وتتوزع هذه الطاقة-

املتولدة من تفاعالت االندماج النووي داخل الشمس -على
اجمللد ( )5العدد (2016 - )1

أجزاء األرض حسب قربها من خط االستواء ،وهذا اخلط هو

ليست ذات قيمة كمية تذكر باملقارنة مع ما يستهلكه اإلنسان
وإن خصائص املصادر الطاقة املتجددة وطبيعتها عموما تفرض

جبالء فيما لو نظرنا إىل مصادر الشائعة حاليا ،فاستخراج النفط
اخلصائص تتمثل يف [:]11

•

حياة اإلنسان وأن تساهم يف تلبية نسبة عالية من

املنطقة اليت حتظى بأكرب نصيب من تلك الطاقة ،والطاقة

متطلباته من الطاقة هي مصادر دائمة طويلة األجل ذلك

احلرارية املتولدة عن أشعة الشمس يُستفاد منها عرب حتويلها

إىل (طاقة كهربائية) بواسطة (اخلاليا الشمسية).

وهناك طريقتان لتجميع الطاقة الشمسية ،األوىل :بأن يتم

تركيز أشعة الشمس على جممع بواسطة مرايا حمدبة

ألنها مرتبطة أساسا بالشمس والطاقة الصادرة عنها.

•

الطاقة الشمسة والتنمية املستدامة -

الساعة ،فهي ليست خمزونا جاهزا نستعمل منه ما نشاء

هواء ،حيث تسخن حرارة الشمس اهلواء أو حتول املاء إىل خبار.

متى نشاء فمصادر الطاقة البديلة تتوفر أو ختتفي بشكل

أما الطريقة الثانية ،ففيها ميتص اجملمع ذو اللوح املستوي

خارج قدرة اإلنسان على التحكم فيها أو حتديد مقادير

حرارة الشمس ،وتستخدم احلرارة لتنتج هواء ساخنا أو خبارا.

البديلة للنفط اليت تعقد عليها اآلمال املستقبلية لكونها

املتوفر منها ،كالشمس وشدة اإلشعاع.

•

من األجهزة ذات املساحات واألحجام الكبرية ،والواقع أن هذا

هذا املصدر وتضعه هدفا تسعى لتحقيقه ،وتستخدم الطاقة

هو أحد أسباب ارتفاع التكلفة األولوية ألجهزة الطاقة

الشمسية حاليا يف تسخني املياه املنزلية وبرك السباحة

البديلة وهو ما يشكل يف نفس الوقت أحد عوائق انتشارها

والتدفئة والتربيد كما جيري يف أوروبا وأمريكا ،أما يف دول

الصحراوية اجلافة ،وجتري اآلن حماوالت جادة الستعمال
4

•إن شدة الطاقة يف املصادر البديلة ليست عالية الرتكيز،
وبالتالي فإن استخدام هذه املصادر يتطلب استعمال العديد

طاقة نظيفة ال تنضب ،لذلك جند دوال عديدة تهتم بتطوير

العامل الثالث فتستعمل لتحريك مضخات املياه يف املناطق

•إن مصادر الطاقة البديلة رغم دميومتها على املدى البعيد
فانها ال تتوفر بشكل منتظم طول الوقت وعلى مدار

الشكل ،ويتكون اجملمع عادة من عدد من األنابيب بها ماء أو

إن استخدام الشمس كمصدر للطاقة هو من بني املصادر

• إن مصادر الطاقة البديلة املرشحة ألن تلعب دورا هاما يف

السريع.

•

•تتوفر أشكال خمتلفة من الطاقة يف مصادر الطاقة البديلة

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...
األمر الذي يتطلب استعمال تكنولوجيا مالئمة لكل شكل
من الطاقة البديلة ،فالطاقة الشمسية هي طاقة املوجات
الكهرومغناطيسية املكونة ألشعة الشمس وتتجسد على
األرض بعدة أشكال منها الضوء واحل رارة ،أما الطاقة اهلوائية
ففي حركة اهلواء نفسه وهي بدلك طاقة ميكانيكية.

•

•إن ضعف تركيز الطاقة يف بعض املصادر البديلة والطاقة

غياب التشريعات والسياسات لالستثمارات اليت من شأنها أن حتقق
أهداف تنمية مصادر الطاقة املتجددة ،والقوانني اليت من شأنها
ضبط استنزاف املوارد الطبيعية التقليدية املستخدمة يف توليد

الطاقة.

غياب التنظيم والتنسيق املؤسسي على املستوى الوطين واإلقليمي
للمشاريع اليت تهدف لالستفادة من الطاقات املتجددة يف بعض

الدول العربية.

الشمسية بالذات يتفق مع كثافة الطاقة املطلوبة يف

عدم بروز دور احلكومات يف تعزيز وترسيخ استخدام تقنيات
الطاقات املتجددة ،نظراً العتمادها أص ً
ال وبشكل كلي على الطاقات

استهالك الطاقة.

غياب الربامج التوعوية للمواطنني املبنية على أسس علمية

العديد من نقاط االستهالك ،وتتضح صحة هذه العالقة
وتتبلور بشكل أفضل إذا ما اتبعت اإلج راءات الكفيلة بتقليل
 - 3-1مزايا استخدام الطاقة املتجددة وتكنولوجياتها :تتميز
مصادر الطاقة املتجددة بتنوع وتعدد استخداماتها ،حيث تستخدم

يف العديد من اجملاالت ،مثل توليد الكهرباء ،واالستخدامات

املنزلية الصغرية (الطبخ والتدفئة) ،واجملاالت الصناعية ،وحتليه

املياه .لذلك فإن استخدام مصادر الطاقة املتجددة حيقق العديد
من املزايا التالية [:]12
1.1تنويع مصادر الطاقة.
2.2حتسني البيئة.
3.3توفري الطاقة الكهربائية.
4.4رفع مستوى املعيشة.

جتابه نشر الطاقة املتجددة يف اآلتي [:]13
معوقات فنية :تتمثل أهمها يف:

الفجوة التقنية وغياب اجلانب املعريف يف الدول النامية.

معوقات تسويقية وغياب تعريف املستهلك بتطبيقات الطاقة

املتجددة املنزلية (التسخني الشمسي للمياه ،اإلضاءة.)..،

وموضوعية حول ترشيد استهالك الكهرباء واملاء ،اهلادفة إىل
إحالل الطاقات املتجددة مكان استخدامات الطاقة التقليدية.

ضعف دور القطاع اخلاص يف نشر تقنيات الطاقات املتجددة،

املتمثل يف عدم استثماره يف جمال إنشاء مصانع الصناعات
اخلفيفة القائمة على جتميع وتركيب األجهزة اليت توظف

الطاقات املتجددة يف توليد الطاقة الكهربائية ،وتوفريها بسعر
معقول للمستهلك.

ندرة املشروعات اليت تهدف إىل توظيف الطاقات املتجددة يف
احلياة اليومية العملية ويف املؤسسات واملصانع املختلفة ،واليت من
شأنها أن تقلل من التلوث البيئي الناجم عن استخدامات الطاقات

التقليدية.

ندرة بعض أنواع الطاقات املتجددة كاملياه وعدم ثبات البعض
اآلخر كالرياح حيول دون استثمارها ،هذا إىل جانب ارتفاع تكلفة
استخدام بدائل الطاقات التقليدية حالياً.

احملور الثاني :حتليل التوجه إىل الطاقات املتجددة على
املستوى الدولي
يشهد التوجه إىل الطاقات املتجددة تطورا ملحوظا على املستوى

اخنفاض مستوى خدمات ما بعد البيع (التشغيل والصيانة).

الدولي إذا أخذناه بالقيم اجلارية ،إال أن نسبة هذا التوجه إىل

فرض الضرائب اجلمركية على معدات الطاقة املتجددة وقصور

 2010خاصة الفرتة  ،2010-2008ومن خالل الشكل  1يالحظ

حمدودية مشاركة القطاع اخلاص يف إنشاء مشروعات إلنتاج

( )% 192.36 -خالل الفرتة  ،2010-1971حيث هذه احلصة

التحديات اليت تواجه توظيف الطاقات املتجددة على الصعيد

 % 4.70سنة .2010

عدم وجود اسرتاتيجيات مالئمة وشاملة على املستوى احلكومي

السالب لنسبة الطاقات املتجددة إىل إمجالي الطاقة ،وعند حتليل

معوقات تشريعية :يتمثل أهمها يف:

التمويل احمللى.

واستخدم تطبيقات الطاقة املتجددة.

اإلقليمي:

أو القطاع اخلاص لتمويل املشاريع املتعلقة باستخدامات الطاقات
املتجددة كبديل للطاقة التقليدية اليت ستنضب يوماً ما ولن تفي
مبتطلبات الدول العربية يف املستقبل.

إمجالي الطاقة يف اخنفاض مستمر منذ سنة  1971إىل سنة
أن معدل منو حصة الطاقات املتجددة على املستوى الدولي بلغ
تشكل نسبة  % 12.68سنة  1971يف حني أصبحت متثل نسبة
إن نتائج البيان السابق ال تعطينا أسباب واضحة عن االجتاه
جغرافية التوجه إىل الطاقة املتجددة يتضح لنا جليا أن الدول

مرتفعة الدخل هي السباقة إىل التوجه إىل الطاقة البديلة ،يف حني

أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تشهد معدالت متناقصة
5
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 4--1معوقات نشر الطاقة املتجددة :تتمثل املعوقات اليت

التقليدية يف مشاريعها املختلفة.

زرزار العياشي و مداحي حممد
يف نسبة الطاقة املتجددة إىل إمجالي الطاقة ،وهذا ما يوضحه
الشكل  2والذي ميكن أن نستخلص منه النتائج التالية:
لقد تضاعفت نسبة الطاقات املتجددة يف الدول املرتفعة الدخل
 2.2مرة بني سنيت  1971و ،2010يف حني تضاعفت  0.14مرة

يف الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

 -تطورت نسبة الطاقات املتجددة مبعدل متوسط قدر

بـ  % 2.10يف الدول مرتفعة الدخل خالل الفرتة 2010-1971
يف حني سجل هذا املعدل قيمة سالبة بـ ( )% 3.95 -يف الدول
منخفضة ومتوسطة الدخل خالل نفس الفرتة.
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الطاقة الشمسة والتنمية املستدامة -

اجمللد ( )5العدد (2016 - )1

إن نتائج البيان السابق ال تعطينا أسباب واضحة عن االجتاه
السالب لنسبة الطاقات املتجددة إىل إمجالي الطاقة ،وعند حتليل
جغ رافية التوجه إىل الطاقة املتجددة يتضح لنا جليا أن الدول
مرتفعة الدخل هي السباقة إىل التوجه اىل الطاقة البديلة،
يف حني أن الدول منخفضة ومتوسطة الدخل تشهد معدالت
متناقصة يف نسبة الطاقة املتجددة إىل إمجالي الطاقة ،وهذا ما
يوضحه الشكل  2والذي ميكن أن نستخلص منه النتائج التالية:

•

• لقد تضاعفت نسبة الطاقات املتجددة يف الدول املرتفعة

الدخل  2.2مرة بني سنيت  1971و ،2010يف حني

تضاعفت  0.14مرة يف الدول منخفضة ومتوسطة الدخل.

•

•تطورت نسبة الطاقات املتجددة مبعدل متوسط قدر بـ
 %1.2يف الدول مرتفعة الدخل خالل الفرتة 2010-1971
يف حني سجل هذا املعدل قيمة سالبة بـ ( )% 3.95 -يف
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خالل نفس الفرتة.

احملور الثالث :حتليل توجه الدول العربية إىل الطاقات
املتجددة
تشمل مصادر الطاقة املتجددة واملخلفات القابلة
6

لالشتعال الكتلة احليوية الصلبة والسائلة ،والغاز احليوي،
واملخلفات الصناعية ،وخملفات البلديات ،مقاسة كلها
كنسبة مئوية من إمجالي استهالك الطاقة.
يف الدول العربية قيد الدراسة تشهد نسبة الطاقات
املتجددة من إمجالي استهالك الطاقة استق رارا خالل الفرتة
 2009-1995حيث هذه النسبة تبقى يف حدود  % 7.5إىل
 % 9.5حيث بلغت النسبة  9.43%سنة  1995و% 8.93
سنة  2000واخنفضت أكثر سنة  2009إىل .% 7.63
إذا أخذنا بعني االعتبار اهليكل االقتصادي للدول العربية
قيد الدراسة من خالل تقسيمها إىل دول نفطية ودول
غري نفطية جند أن نسبة الطاقات املتجددة من إمجالي
استهالك الطاقة يف الدول غري النفطية أكرب من نفس
النسبة يف الدول النفطية حبوالي  60إىل  65مرة ،أي أن
الدول النفطية يبقى تركيزها على احملروقات كحصة
أكرب يف االقتصاد يف حني أن الدول غري النفطية تسعى إىل
تنويع االقتصاد أكثر والبحث عن مصادر أخرى للنمو من
خالل التوجه إىل الطاقات املتجددة وهذا ما يوضحه الشكل .4

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...
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احملور الرابع :التنبؤ بتوجه الدول العربية إىل الطاقات املتجددة خالل الفرتة 2010-2016
 - 4التنبؤ بتوجه الدول العربية إىل الطاقات املتجددة خالل الفرتة  2016-2010باستخدام التمهيد األسي لـ “HOLT-
 :”WINTERSبعد إجراء االختبارات مت التوصل إىل أن التمهيد األسي املزدوج هو املستخدم يف عملية التنبؤ،
وعليه فالطريقة األجنع للتنبؤ بالقيم املستقبلية هي طريقة “:”Holt-Winters

 - 1-4حتديد قيم املعلمات  αو  : βميكن تلخيص النتائج يف اجلدول التالي]14[:

الطاقة الشمسة والتنمية املستدامة -

اجمللد ( )5العدد (2016 - )1

اجلدول ( .)1قيم املعلمات  αو  βيف طريقة التمهيد األسي لـ “”Holt-Winters

الدولة

القيم

β

α

اجلزائر
0.84
مصر
0.13
الع راق
0.70
1.00
السعودية
لبنان
1.00
ليبيا
0.94
املغرب
0.64
السودان
0.11
سوريا
1.00
تونس
0.53
اإلمارات
0.90
اليمن
1.00
املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .Eviews7
 - 2-4التنبؤ
بعد تعويض قيم املعلمات املتحصل عليها يف النموذج لكل
سلسلة حصلنا على القيم التنبؤية ،حيث توضح السلسلة
املمثلة (باللون األمحر) السلسلة األصلية ،ومتثل السلسلة
(باللون األخضر) السلسلة املمهدة ،إضافة إىل اجتاه القيم
التنبؤية [.]15
8

0.17
1.00
1.00
0.07
0.00
0.00
0.01
1.00
0.00
0.32
0.14
0.24

من خالل نتائج التنبؤ يالحظ أن هناك نتائج متباينة
ملستقبل نسبة الطاقات املتجددة إىل إمجالي استهالك الطاقة
يف الدول العربية قيد الدراسة ،حيث النسبة سرتتفع خالل
الفرتة  2016-2010يف اجملموعة اليت تضم كال من الع راق،
ليبيا ،تونس ،وستكون معدالت منو النسبة يف الع راق ،% 3.06
و % 0.27يف ليبيا ،و % 1.15يف تونس ،أما اجملموعة الباقية

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...
فستتجه نسبة الطاقات املتجددة إىل إمجالي استهالك الطاقة
إىل االخنفاض وستكون نسب االخنفاض % 14.56 - :يف
اجلزائ ر ،و % 3.69 -يف مص ر ،و % 3.79 -يف لبنان ،و% 3.75 -
يف املغرب ،و % 22.22 -يف السعودية ،و % 18.31 -يف اإلمارات،
و % 2.46 -يف اليمن ،ويعود سبب هذا االخنفاض إىل ضعف
توجه هذه الدول إىل الطاقات املتجددة من جهة والتزايد املستمر
يف استهالك الطاقة بأنواعها من جهة أخرى وهذا ما يؤدي إىل

اخنفاض النسبة املعنية .إضافة إىل ذلك يالحظ أن نسبة الدول
اليت ستشهد ارتفاعا يف النسبة تشكل  % 0.25من العينة
املدروسة أما النسبة الباقية ( )% 0.75فستشهد االخنفاض،
فالدول اليت تشهد االرتفاع يف النسبة متثلها  % 66.67دول
نفطية أما النسبة الباقية فهي دول غري نفطية ،يف حني أن
الدول اليت تشهد اخنفاض النسبة متثل  % 66.67دول غري
نفطية أما النسبة الباقية فهي دول نفطية.

اجلدول ( .)2نتائج التنبؤ بنسبة الطاقات املتجددة إىل إمجالي استهالك الطاقة باستخدام طريقة التمهيد األسي لـ
Yemen

United
Arab
Emirates

Tunisia

Syria

1,29729

0,02516

14,12345

0,02778

66,86607

1,26731

0,02219

14,29017

0,02701

64,99741

0,00183

1,23734

0,01923

0,02624 14,45689

63,12876

0,00132

2,8352

1,20736

0,01626

14,62361

0,02547

61,2601

0,00081

2,73112

1,58666 0,83452

1,17739

0,01329

14,79033

0,0247

59,39145

0,0003

2,62703

1,52557 0,83678

0,09407

1,14741

0,01032

14,95705

0,02393

57,5228

0,00021

2,52294

1,46448 0,83904

0,09681

2015 0,06267 1,63959

1,11744

0,00736

15,12377

0,02317

55,65414

0,00031

2,41886

1,40339

0,09955

2016 0,04957 1,57329

Country

Sudan

Saudi
Arabia

Morocco

Libya

Lebanon

Iraq

Egypt

0,00233

3,04337

0,82775

1,76993

0,0831

0,12813 1,97105

2010

2,93929

1,70884 0,83001

0,08585

0,11504 1,90476

2011

1,64775 0,83226

0,08859

0,10195 1,83846

2012

0,09133

1,77217

0,07576 1,70588

0,8413

Algeria

Name

2013 0,08885
2014

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .SPSS10

احملور اخلامس :أثر التوجه إىل الطاقات املتجددة على
معدالت النمو االقتصادي

يتكون النموذج من متغري نسبة الطاقات املتجددة من
إمجالي الطاقة كمتغري مستقل  ENRGtوانبعاث غاز ثاني
أكسيد الكربون كمتغري تابع  TCRtوذلك خالل الفرتة
 2009-1995لعدد  12دولة عربية ،وسنقوم يف بداية الدراسة
بدراسة استق رارية السالسل الزمنية هلذين املتغريين.

• •معلمات النموذج ذات معنوية إحصائية ما عدا املعلمة b1

•

•من خالل اختبار فيشر يتضح عدم املعنوية الكلية ملعلمات

•

•إحصائية «دربني-واتسون» تثبت عدم وجود ارتباط ذاتي

النموذج.

لألخطاء.

هناك عالقة عكسية بني التوجه إىل الطاقات املتجددة
ومعدالت النمو االقتصادي وهذا غري مقبول من الناحية

من خالل النتائج املتوصل إليها من االختبارات مت التوصل
إىل أن سلسلة  ENRGtوسلسلة  TCRtمستقرتان عند
املستوى ،واجلدول  3يوضح هذه النتائج.
 2--5تقدير النموذج اإلمجالي:

من خالل دراسة االستق رارية للسلسلتني ميكن تقدير
النموذج التالي:
TCRit = b0 + b1 .ENRGit + ε it
إن عملية التقدير أعطت النتائج التالية:

االقتصادية ،حبيث أن ارتفاع نسبة الطاقات املتجددة بـ  % 1تسمح
بتخفيض معدالت النمو االقتصادي بـ  ،% 0.00000539وهذا
التأثري السليب يقدر بـ  % 0.0001وهي نسبة ضعيفة جدا.
يتم رفض النموذج ألنه غري مقبول ال من الناحية
االقتصادية من خالل التأثري السليب لنسبة الطاقات املتجددة
إىل إمجالي استهالك الطاقة على النمو االقتصادي ،وال من
الناحية اإلحصائية من عدم معنوية معلمات النموذج إضافة إىل
مشكلة االرتباط الذاتي لألخطاء.
9
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 - 5أثر التوجه إىل الطاقات املتجددة على معدالت النمو
االقتصادي باستخدام مناذج معطيات «بانل»

 - 1 - 5دراسة االستقرارية

زرزار العياشي و مداحي حممد

اجلدول ( .)3نتائج اختبارات االستقرارية عند املستوى.
النموذج 3
درجة التأخري

قيمة
اإلحصائية

االحتمال

درجة التأخري

قيمة
اإلحصائية

االحتمال

درجة التأخري
2

PP - Fisher Chisquare

69.91

0.0000

48.49

0.0022

112.73

0.0000

& Levin, Lin
*Chu t

4.50-

0.0000

5.69-

0.0000

5.95-

0.0000

ADF - Fisher
Chi-square
PP - Fisher Chisquare

1

2.06

0.9807

46.47

0.0039

42.80

0.0105

1

67.11

0.0000

66.06

0.0000

2

71.28

0.0000

74.52

0.0000

مستقرة عند املستوى

ADF - Fisher
Chi-square

62.85

0.0000

40.56

0.0046

81.26

0.0000

Breitung t-stat

TCRit

2

قيمة
اإلحصائية

ENRGit

0.92

0.8227
2

االحتمال

Breitung t-stat

24.43-

0.0000

2.45-

0.0070

4.87-

0.0000

غري مستقرة عند املستوى

& Levin, Lin
*Chu t

النموذج 2

الق رار

املتغري

االختبار

النموذج 1

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .Eviews7
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 - 3 - 5تقدير النماذج ذات األثر الثابت

ونتائج تقدير النماذج موضحة فيما يلي:

يتم تقدير هذه النماذج من خالل تقدير منوذج األثر

 - 1-3-5تقدير منوذج األثر الثابت لألفراد (الدول) :من

الثابت لألف راد (الدول) ومنوذج األثر الثابت للزمن (السنوات)

خالل تقدير النموذج حصلنا على النتائج التالية:

•

•مجيع معلمات النموذج ذات معنوية إحصائية عند
مستوى معنوية .% 10

يف التأثري الثابت يف كل الدول أو أن هذا ثابت يف جمموعة

•

•من خالل اختبار فيشر تتضح عدم املعنوية الكلية
ملعلمات النموذج.

•

•إحصائية «دربني-واتسون» تثبت عدم وجود ارتباط ذاتي
لألخطاء.

•

•من خالل النموذج يالحظ أنه كلما ارتفعت نسبة
الطاقات املتجددة اخنفضت معدالت النمو االقتصادي،
كما أن نسبة التأثري تبلغ . % 5.95

 - 2-3-5اختبار وجود األثر الثابت الفردي

يسمح اختبار فيشر مبعرفة ما إذا كان هناك اختالف
10

الدول املدروسة وتعطى صيغتة اإلحصائية كما يلي:

حيث R12 :ميثل معامل التحديد للنموذج ذي األثر الثابت
بينما

2
0

R

ميثل معامل التحديد للنموذج اإلمجالي.

 Kمتثل عدد املتغ ريات املفسرة.
إذا كان
(عدم وجود أثر فردي).

نفرض الفرضية

H0

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...
نتائج االختبار موضحة يف اجلدول التالي:
اجلدول ( .)4اختبار وجود أو عدم وجود أثر ثابت لألفراد (الدول).
Redundant Fixed Effects Tests
Equation Untitled
Test cross-section fixed effects
Prob

df

Statistic

0.4831
0.4383

)(11.167
11

0.962011
11.059076

Effects Test
Cross-section F
Cross-section Chi-square

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .Eviews7

مبا أن االحتمال يساوي ( )0.4831وهو أكرب من % 5
فهذا يعين أن
فإن هناك أث را فرديا ثابتا
وبالتالي تأثري التوجه إىل الطاقات املتجددة على معدالت النمو
االقتصادي ال خيتلف من دولة إىل أخرى ،وهذا التأثري موضح يف

املعلمة . b1

•

•من خالل اختبار فيشر تتضح املعنوية الكلية ملعلمات
النموذج.

اجلدول التالي:
اجلدول ( .)5أثر األفراد (الدول)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .Eviews7

 - 3 - 3 - 5تقدير منوذج األثر الثابت للزمن (السنوات)

•

•إحصائية «دربني-واتسون» تثبت عدم وجود ارتباط ذاتي

•

•من خالل النموذج يالحظ أنه كلما ارتفعت نسبة

لألخطاء.

الطاقات املتجددة ارتفعت معدالت النمو االقتصادي ،كما

أن نسبة التأثري تبلغ .% 37.09
 - 4 - 3 - 5اختبار وجود األثر الثابت للسنوات

نتائج االختبار موضحة يف اجلدول التالي:
اجلدول ( .)6اختبار وجود أو عدم وجود أثر ثابت للزمن (الدول).

من خالل تقدير النموذج حصلنا على النتائج التالية:

•

•مجيع معلمات النموذج ذات معنوية إحصائية ماعدا
املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .Eviews7

مبا أن االحتمال يساوي ( )0.0000وهو أقل من 0.05
فإن هناك غياب أثر ثابت للسنوات وبالتالي تأثري التوجه إىل
الطاقات املتجددة على معدالت النمو االقتصادي خيتلف من
سنة إىل أخرى ،وهذا التأثري موضح يف اجلدول .7
هناك تأثري فعال للتوجه إىل الطاقات املتجددة على معدالت
النمو االقتصادي يف الفرتة األخرية ( )2008-2003إضافة إىل

العشوائي لألف راد (الدول) ومنوذج األثر العشوائي للزمن
(السنوات) ونتائج تقدير النماذج موضحة فيما يلي:
 - 1-4-5تقدير منوذج األثر العشوائي لألفراد (الدول)

من خالل تقدير النموذج حصلنا على النتائج التالية:

•

املعلمة . b1

سنيت  1999و 2000يف حني أن هذا التأثري غري فعال يف الفرتات
الباقية.

•

•من خالل اختبار فيشر تتضح عدم املعنوية الكلية
ملعلمات النموذج.

 4--5تقدير النماذج ذات األثر العشوائي

يتم تقدير هذه النماذج من خالل تقدير منوذج األثر

•مجيع معلمات النموذج ذات معنوية إحصائية ماعدا

•

•إحصائية «دربني-واتسون» تثبت عدم وجود ارتباط ذاتي
11
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Effect
-0.113709
-0.079523
-0.041156
-0.083810
-0.117127
-0.079480
-0.128401
0.828045
-0.085858
0.014672
-0.071335
-0.042318

Country
Algeria
Egypt
Iraq
Lebanon
Libya
Morocco
Saudi Arabia
Sudan
Syria
Tunisia
United Arab Emirates
Yemen

زرزار العياشي و مداحي حممد
الطاقات املتجددة اخنفضت معدالت النمو االقتصادي،
كما أن نسبة التأثري تبلغ  % 0.0001وهي نسبة

لألخطاء.
•من خالل النموذج يالحظ أنه كلما ارتفعت نسبة

•

ضعيفة جدا إحصائيا.

اجلدول ( .)7أثر الزمن (السنوات)
01/01/2009

01/01/2008

01/01/2007

01/01/2006

01/01/2005

01/01/2004

01/01/2003

01/01/2002

01/01/2001

01/01/2000

01/01/1999

01/01/1998

01/01/1997

01/01/1996

01/01/1995

DATEID

-0.180024

0.159972

0.086659

0.083784

0.070675

0.066056

0.030813

-0.091421

-0.126121

0.039256

0.010247

-0.096595

-0.023785

-0.007762

-0.021755

Effect

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .Eviews7
 - 2-4-5اختبار وجود األثر العشوائي الفردي.

يسمح اختبار «هومسان» مبعرفة ما إذا كان هناك
اختالف يف التأثري العشوائي يف كل الدول أو أن هذا عشوائي
يف جمموعة الدول املدروسة.
نتائج االختبار موضحة يف اجلدول :8
اجلدول ( .)8اختبار وجود أو عدم وجود أثر عشوائي
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لألفراد (الدول).

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج
.Eviews7
مبا أن االحتمال يساوي ( )0.0614وهو أكرب من % 5
فإن هناك ارتباطا لآلثار الفردية واملتغرية املفسرة أي أن أثر
الدول غري عشوائي وبالتالي ال يوجد تأث ري ،غري أن هذه القوة
التفسريية ضعيفة جدا إذ أن معامل التحديد يساوي ،0.0001
واجلدول  9يوضح عدم وجود أي تأثري.
 - 3-4-5تقدير منوذج األثر العشوائي للزمن (السنوات)
من خالل تقدير النموذج حصلنا على النتائج التالية:

املعلمة . b1
اجلدول ( .)9أثر األفراد (الدول)

Country
Effect
Algeria
0.000000
Egypt
0.000000
Iraq
0.000000
Lebanon
0.000000
Libya
0.000000
Morocco
0.000000
Saudi Arabia
0.000000
Sudan
0.000000
Syria
0.000000
Tunisia
0.000000
United Arab Emirates
0.000000
Yemen
0.000000
املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات
برنامج .Eviews7

•

•من خالل اختبار فيشر تتضح عدم املعنوية الكلية
ملعلمات النموذج.

•

•إحصائية «دربني-واتسون» تثبت عدم وجود ارتباط ذاتي

•

•من خالل النموذج يالحظ أنه كلما ارتفعت نسبة

لألخطاء.

الطاقات املتجددة ارتفعت معدالت النمو االقتصادي ،كما

أن نسبة التأثري تبلغ  0.0016%وهي نسبة ضعيفة
جدا.

•

12

•مجيع معلمات النموذج ذات معنوية إحصائية ماعدا

أثر تطورات قطاع الطاقة على التنمية االقتصادية يف اجلزائر...
 - 4 - 4 - 5اختبار وجود األثر العشوائي للسنوات

نتائج االختبار موضحة يف اجلدول :10
اجلدول ( .)10اختبار وجود أو عدم وجود أثر عشوائي للزمن (الدول)

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .Eviews7
مبا أن االحتمال يساوي ( )0.2606وهو أكرب من  0.05فإن

هناك ارتباطا لآلثار الفردية واملتغرية املفسرة أي أن أثر الدول غري

عشوائي ،غري أن هذه القوة التفسريية ضعيفة جدا إذ أن معامل

التحديد يساوي  ،0.0016%وهذا التأثري موضح يف اجلدول :11

اجلدول ( .)11أثر الزمن (السنوات)
01/01/2009

01/01/2008

-0.153471

0.073872

0.071423

0.060248

0.056310

0.026267

-0.077935

-0.107514

0.033466

0.008735

-0.082343

-0.020273

-0.006613

0.136370

01/01/2007

01/01/2006

01/01/2005

01/01/2004

01/01/2003

01/01/2002

01/01/2001

01/01/2000

01/01/1999

01/01/1998

01/01/1997

01/01/1996

01/01/1995

Effect

املصدر :من إعداد الباحثني باالعتماد على خمرجات برنامج .Eviews7
املتجددة من إمجالي استهالك الطاقة استق رارا خالل

نتائج الدراسة:

•

•معدل منو حصة الطاقات املتجددة على املستوى الدولي
بلغ ( )% 192.36 -خالل الفرتة  ،2010-1971حيث
هذه احلصة تشكل  % 12.68سنة  1971يف حني
أصبحت متثل نسبة  % 4.70سنة .2010

•

•تطورت نسبة الطاقات املتجددة مبعدل متوسط قدر بـ
 % 2.10يف الدول مرتفعة الدخل خالل الفرتة 2010-1971
يف حني سجل هذا املعدل قيمة سالبة بـ ( )% 3.95 -يف
الدول منخفضة ومتوسطة الدخل خالل نفس الفرتة.

•

الفرتة  2009-1995حيث هذه النسبة تبقى يف حدود

•يف الدول العربية قيد الدراسة تشهد نسبة الطاقات

 % 7.5إىل .% 9.5

•

•نتائج التنبؤ تبني أن هناك نتائج متباينة ملستقبل نسبة
الطاقات املتجددة إىل إمجالي استهالك الطاقة يف الدول
العربية قيد الدراسة ،حيث النسبة سرتتفع خالل الفرتة
 2016-2010يف اجملموعة اليت تضم كال من الع راق،
وليبيا ،وتونس ،وستكون معدالت منو النسبة يف الع راق
 0.27% ، 3.06%يف ليبيا 1.15% ،يف تونس ،أما
اجملموعة الباقية فستتجه نسبة الطاقات املتجددة إىل
إمجالي استهالك الطاقة إىل االخنفاض وستكون نسب
13
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-0.018542

DATE

زرزار العياشي و مداحي حممد

•

االخنفاض -14.56% :يف اجلزائ ر -3.69% ،يف مص ر،

[[ [5معهد األحباث التطبيقية -القدس (أريج)« :مشروع اإلنارة

 % 3.79 -يف لبنان % 3.75 - ،يف املغرب% 22.22 - ،

باستخدام الطاقة الشمسية» ،مبساهمة مالية من برنامج

يف السعودية % 18.31 - ،يف اإلمارات % 2.46 - ،يف

األمم املتحدة اإلمنائي ،UNDPمرفق البيئة العاملي/

اليمن،

مشروع املنح الصغرية ،مؤسسة هينرش بل األملانية والوكالة

•من خالل تقدير منوذج األثر الثابت لألف راد يالحظ وجود

السويسرية للتنمية والتعاون ،سنة  ،2010ص.03:

أثر فردي ثابت وبالتالي تأثري التوجه إىل الطاقات

[[ [6هاني عبيد :نفس املرجع  ،ص.220 :

املتجددة على معدالت النمو االقتصادي ال خيتلف من

[[ [7هاني عبيد :مرجع سابق  ،ص.219 :

دولة إىل أخرى.

•

•من خالل تقدير منوذج األثر الثابت للسنوات يالحظ عدم
وجود أثر ثابت للسنوات وبالتالي تأثري التوجه إىل

الطاقات املتجددة على معدالت النمو االقتصادي خيتلف
من سنة إىل أخرى.

•

•من خالل تقدير منوذج األثر العشوائي لألف راد يالحظ أن
هناك ارتباطا لآلثار الفردية واملتغرية املفسرة أي أن أثر
الدول غري عشوائي وبالتالي ال يوجد تأث ري ،غري أن هذه
القوة التفسريية ضعيفة جدا إذ أن معامل التحديد
يساوي .0.0001

•

•من خالل تقدير منوذج األثر العشوائي للسنوات أن هناك
ارتباطا لآلثار الفردية واملتغرية املفسرة أي أن أثر الدول

الطاقة الشمسة والتنمية املستدامة -

اجمللد ( )5العدد (2016 - )1

غري عشوائي ،غري أن هذه القوة التفسريية ضعيفة جدا إذ
أن معامل التحديد يساوي .% 0.0016
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