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ملخص
دراسة " التطورات في أسعار النفط العالمية و االنعكاسات المحتملة
على اقتصادات الذول األعضاء"

بعد ثالث سنوات من االستقرار النسبً فً سعر برمٌل النفط عند عتبة  011دوالر
للبرمٌل ،اتخذت أسعار النفط منذ منتصف عام  4102منحى مغاٌرا لتتجه نحو االنخفاض
المستمر الذي شغل حٌزاً واسعا ً من االهتمام العالمً ،وتصاعدت المخاوف من تداعٌاته
المحتملة على االقتصاد العالمً بشكل عام ،وعلى الدول المنتجة والمستهلكة ومستقبل الصناعة
النفطٌة بشكل خاص .و قد تزاٌدت حدة هذا االنخفاض فً األسعار ،بعد أن اتخذت منظمة
أوبك فً شهر نوفمبر  4102قرارا بخالف ما هو متوقع ٌتعلق باإلبقاء على سقف إنتاج
دولها األعضاء عند مستوى  01ملٌون برمٌل فً الٌوم ،لٌصل المعدل الشهري ألسعار سلة
خامات أوبك إلى نحو  22.2دوالر للبرمٌل فً شهر ٌناٌر  ،4102مسجال بذلك تراجعا ً نسبته
 %25مقارنة بشهر ٌونٌو  4102و بنسبة  %22مقارنة بشهر سبتمبر . 4102لتفقد بذلك
األسعار أكثر من نصف قٌمتها االسمٌة خالل فترة أربعة أشهر فقط.
والسؤال المطروح ما هً العوامل التً أدت إلى فقد األسعار خالل فترة وجٌزة أكثر
من نصف قٌمتها االسمٌة؟ وما هً انعكاسات التطورات األخٌرة فً أسعار النفط على
االقتصاد العالمً بشكل عام ،وعلى اقتصادات الدول األعضاء بشكل خاص؟
تهدف الدراسة من خالل محاورها السبعة الرئٌسٌة إلى تحلٌل التطورات فً أسعار
النفط خالل الفترة  ،2015–4101والعوامل المؤثرة فٌها وانعكاساتها على االقتصاد العالمً
من جهة ،وعلى اقتصادات الدول األعضاء من جهة أخرى.
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 التطورات فً أسعار السلع األساسٌة فً األسواق العالمٌة.
تناول المحور األول من الدراسة التطورات فً أسعار السلع األساسٌة فً األسواق
العالمٌة ،حٌث لم تنفرد أسعار النفط باالنخفاض وحدها دون غٌرها من السلع األساسٌة ،فقد
كان التراجع مبكراً فً مؤشري أسعار المعادن و المواد الخام الزراعٌة مقارنة بمؤشر أسعار
النفط .بدأ التراجع فً مؤشر أسعار المعادن من ذروته عند  426.4نقطة فً شهر فبراٌر
 4100وواصل تراجعه حتى بلغ أدنى مستوٌاته عند  000.1نقطة فً شهر أبرٌل ،4102
كما بدأ التراجع فً مؤشر أسعار المواد الخام الزراعٌة من ذروته عند  0.0.2نقطة فً شهر
أبرٌل  ، 4100وواصل تراجعه حتى بلغ أدنى مستوٌاته عند  04..4نقطة فً شهر أبرٌل
 . 4102وفً المقابل ،حافظ مؤشر أسعار النفط على استقراره حول مستوى  411نقطة خالل
الفترة من بداٌة عام  4100وحتى نهاٌة منتصف عام  ،4102ثم انخفض بشدة خالل النصف
الثانً من عام  4102و مطلع عام  ،4102متراجعا بحوالً  ،%26أي من حوالً 410.1
نقطة خالل شهر ٌونٌو  4102إلى حوالً  15.4نقطة خالل شهر ٌناٌر  ،4102كما هو
موضح بالشكل التالً:
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 تطورات أسعار النفط خالل الفترة . 0202 – 0222
تطرق المحور الثانً إلى تحلٌل أسعار النفط خالل الفترة  ،4102 – 4111حٌث
شهدت أسواق النفط العالمٌة خالل الفترة الممتدة من عام  4114إلى شهر ٌولٌو ،4111
تصاعداً مستمرا فً أسعار النفط الخام ،لتصل إلى مستوٌات قٌاسٌة غٌر مسبوقة بلغ خاللها
مقدار التغٌر فً المعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك ما بٌن عامً  4110و 4111حوالً
 .0.0دوالر للبرمٌل .لقد تضاعفت األسعار بأكثر من أربعة أضعاف لٌصل المعدل السنوي
لسعر سلة خامات أوبك إلى مستوى  52.2دوالر للبرمٌل فً عام  ،4111وهو أعلى معدل
سنوي تصله سلة خامات أوبك منذ بدء العمل بها فً عام .051.
وتراجعت األسعار بشكل حاد فً شهر أغسطس من عام  ،4111عندما عصفت
األزمة المالٌة العالمٌة بمؤسسات المال والمصارف وأسواق األسهم والمال العالمٌة ،و كانت
الحصٌلة هبوط المعدل السنوي لسعر سلة خامات أوبك عام  4115بحوالً  00.2دوالر
للبرمٌل مقارنة بمستوٌاته لعام  ،4111لٌبلغ حوالً  60.6دوالر للبرمٌل.
وعاودت أسعار النفط انتعاشها ،مع عودة التعافً لالقتصاد العالمً بحلول عام ،4101
لتتجاوز حاجز  011دوالر للبرمٌل خالل عام  ،4100وٌبلغ المعدل السنوي لسعر سلة
خامات أوبك ذروته عام  4104عندما وصل إلى  015.2دوالر للبرمٌل ،مسجال بذلك نسبة
ارتفاع بلغت  %.5.0مقارنة بمستوٌاته فً عام .4115
و تذأخ أعؼاس إٌفػ تاالٔخفاض اٌّفاظئ خالي إٌصف اٌصأ ِٓ ٟػاَ ٚ ،4102ذضا٠ذخ
حذذٗ تؼذ لشاس ِٕظّح أٚته تشأْ اإلتماء ػٍ ٝعمف اإلٔراض ٌذٌٙٚا األػعاء ػٕذ ِغر01 ٜٛ
ٍِ ْٛ١تشِ ً١ف ٟاٌ١ٌ ،َٛ١ثٍغ ِؼذي عٍح خاِاخ أٚته خالي إٌصف األٚي ِٓ ػاَ 4102
حٛاٌ 20.5 ٟدٚالس ٌٍثشِِ ،ً١غعال تزٌه أدِٔ ٝغر٠ٛاذِٕٗ ،ز أوصش ِٓ خّظ عٕٛاخٛ٘ٚ ،
 22.2دٚالس ٌٍثشِ ً١خالي شٙش ٕ٠ا٠ش  .4102وّا شٙذخ األعؼاس اٌّغرمثٍ١ح ٌٍؼمٛد ا٢ظٍح فٟ
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تٛسصح ٔٛ٠ٛ١سن اٌرعاس٠ح "ناٌمكس" ٌؼمٛد اٌرغٍ ُ١األستؼح  ،اذعا٘ا ِّاشالً ٌحشوح األعؼاس
اٌفٛس٠ح ٌخاَ غشب ذىغاط األِش٠ى ٟخالي اٌفرشج  ،4102-4101كما ٌوضح الشكل التالً:

وظلت األسواق اآلجلة فً حالة "( "Contangoوهً حالة ترتفع فٌها األسعار المستقبلٌة
عن السعر الفوري ،كما ٌرتفع السعر المستقبلً األبعد أمداً عن السعر المستقبلً األقصر أمداً فً األسواق

المستقبلٌة ) خالل الفترة الممتدة من ٌناٌر  4101وحتى ٌونٌو  ،4100ثم تحولت األسواق
اآلجلة إلى حالة "( " "Backwardationوهً حالة تنخفض فٌها األسعار المستقبلٌة عن السعر
الفوري ،كما ٌنخفض السعر المستقبلً األبعد أمداً عن السعر المستقبلً األقصر أمداً فً األسواق

المستقبلٌة ) حتى أكتوبر  ، 4100لتعود مرة أخرى إلى حالة " "Contangoالتً استمرت
حتى شهر ٌناٌر  ،4102ثم تتحول إلى حالة " "Backwardationالتً استمرت مهٌمنة
على األسواق حتى نوفمبر  4102لتنتقل األسواق بعدها مجدداً إلى حالة " ،"Contangoكما
ٌوضح الشكل التالً:
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 األزمات الرئٌسٌة التً شهدت خاللها أسواق النفط تراجع حاد فً األسعار
ٌستعرض المحور الثالث من الدراسة األزمات الرئٌسٌة التً شهدت خاللها أسواق
النفط تراجعات حادة فً األسعار ،حٌث مرت أسواق النفط العالمٌة خالل العقود األربعة
المنصرمة بخمس أزمات انخفاض حادة فً األسعار(باإلضافة إلى األزمة المالٌة األسٌوٌة).
جاءت أولها (وربما أعمقها تأثٌراً فً األسواق) فً منتصف فترة الثمانٌنٌات ،حٌث فقدت
األسعار حوالً  %66من قٌمتها خالل ثمانٌة أشهر (دٌسمبر ٌ-0512ولٌو  ،)0516وجاءت
األزمة الثانٌة فً مطلع التسعٌنٌات ،عندما فقدت األسعار حوالً نصف قٌمتها االسمٌة خالل
خمسة أشهر (نوفمبر  -0551مارس  ، )0550والثالثة األزمة المالٌة اآلسٌوٌة خالل الفترة
(نوفمبر  -055.فبراٌر )0555عندما انخفضت األسعار بنسبة  ،%21وكانت األزمة
الرابعة فً أواخر العقد السابق ،عندما تهاوت األسعار بنسبة  %61خالل سبعة أشهر
(أغسطس  - 4111فبراٌر  ،)4115و بدأت األزمة الخامسة بعد منتصف عام 4102
واستمرت حتى مطلع العام  ،4102حٌث فقدت األسعار أكثر من  %2.من قٌمتها االسمٌة
خالل سبعة أشهر (ٌولٌو ٌ -4102ناٌر  ،)4102كما ٌوضح الشكل والجدول التالٌٌن:
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األزمات الرئٌسٌة التً شهدت خاللها أسعار النفط تراجعات حادة خالل العقود األربعة الماضٌة
0891 - 0892

0880 - 0882

0888-0881

0228 - 0229

0202 - 0202

دٌسمبر 0512
ٌ -ولٌو 0516

نوفمبر 0551
 -فبراٌر 0550

المدة (شهر)

 1أشهر

أشهر 2

نوفمبر 055.
 فبراٌر 0555 02شهراً

أغسطس 4111
-فبراٌر 4115

ٌولٌو 4102
ٌ -ناٌر 4102

 .أشهر

 .أشهر

انخفاض األسعار %

%66

%21

%21

%61

%2.

درجة التقلبات %

%2..1

%..41

%2.0

%5.21

%2.21

الفترة

األسباب األساسٌة

أولوٌات سٌاسة أوبك
ردة فعل األوبك
األسعار قبل األزمة
األسعار بعد األزمة

تراجع فً طلب
الدول الصناعٌة و
زٌادة فً االمدادات
من خارج أوبك
(أالسكا والمكسٌك
وبحر الشمال)
الحفاظ على
توازن السوق
خفض
اإلمدادات
تراجع
فً األسعار
استمرت
منخفضة
لحوالً عقدٌن

أحداث منطقة
الخلٌج،
والسحب من
مخزونات
الدول الصناعٌة
توفٌر اإلمدادات
الالزمة لؤلسواق
زٌادة
اإلمدادات
ارتفاع
مطرد لؤلسعار
رجعت لمستوٌاتها
ما قبل األزمة

األزمة المالٌة
األسٌوٌة

األزمة المالٌة
العالمٌة

استهداف
النطاق السعري
خفض
اإلمدادات

استهداف
النطاق السعري
خفض
اإلمدادات
صعود
قوي لؤلسعار
رجعت لمستوٌاتها
قبل األزمة خالل
سنتٌن

استقرار األسعار
رجعت لمستوٌاتها
ما قبل األزمة

زٌادة فً امدادات
خارج أوبك
(أهمها من النفط الصخري
من الوالٌات المتحدة)
وتباطؤ فً نمو
الطلب العالمً على النفط
الحفاظ على
حصة السوق
الحفاظ على
مستوى اإلمدادات
استقرار حول مستوى
 011دوالر للبرمٌل
من المتوقع
أن تبقى منخفضة

والجدٌر بالذكر هو تشابه األسباب األساسٌة لؤلزمة الحالٌة مع أزمة الثمانٌنٌات ،من
حٌث الزٌادة فً إمدادات خارج أوبك المتزامنة مع تباطؤ فً نمو الطلب .فالزٌادة فً إمدادات
خارج أوبك جاءت خالل هذه األزمة من عدة مصادر أهمها النفط الصخري من الوالٌات
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المتحدة ،ورمال القار من كندا ونفط المٌاه العمٌقة جداً من البرازٌل .و قد ساهمت األسعار
المرتفعة خالل السنوات السابقة والتطورات التكنولوجٌة فً توسع اإلنتاج من تلك المصادر،
تزامنا مع تباطؤ فً نمو الطلب العالمً على النفط نتٌجة الستمرار المشاكل االقتصادٌة فً
بعض الدول المستهلكة الرئٌسة فً أوروبا والٌابان ،وانخفاض النمو عما كان متوقعا ً له فً
العدٌد من الدول الناشئة كالصٌن والهند والبرازٌل .وفً المقابل شهدت أسواق النفط العالمٌة
إبان أزمة الثمانٌنات ذضا٠ذاً ِعطشداً ٌإلِذاداخ ِٓ خاسض أٚتهٚ ،خاصح ِٓ أالعىا ٚ
اٌّىغ١ه ٚاإلٔراض اٌثحشٌّٕ ٞطمح تحش اٌشّايٚ ،اٌر ٟأصثح إٔراظٙا أوصش ظذ ٜٚف ٟظً
األعؼاس اٌّشذفؼح ٌٍٕفػ اٌر ٟعادخ ِٕز تذا٠ح اٌغثؼ١ٕ١اخٚ ،اٌر ٟحفضخ أ٠عا ً ػٍ ٝذشاظغ اٌطٍة
ػٍ ٝإٌفػ ِٓ ِعّٛػح اٌذٚي اٌصٕاػ١ح ،تغثة ذٛظٗ اٌذٚي اٌصٕاػ١ح ٔح ٛذٕ٠ٛغ ِصادس
اإلِذاداخ ٚ ،ذٛظٙٙا ٔح ٛذحم١ك أِٓ اٌطالح ،ح١س تاششخ اٌذٚي اٌّغرٍٙىح تاذخار عٍغٍح ِٓ
اإلظشاءاخ ٌرشش١ذ االعرٙالنٚ ،ص٠ادج وفاءج اعرخذاَ إٌفػٚ ،ذشع١غ إٔراض ِصادس تذٍ٠ح.

 العوامل المؤثرة على أسعار النفط خالل الفترة 0202–0202
تم من خالل المحور الرابع بٌان العوامل المؤثرة على أسعار النفط خالل الفترة
الممتدة من عام  4101إلى عام  .4102ومن المعلوم أن أسعار النفط تتحدد على أساس
الظروف الراهنة للسوق النفطٌة والتوقعات المستقبلٌة للطلب والعرض ،فالطلب والعرض هما
المحددان األساسٌان لسعر النفط ،شأنه فً ذلك شأن أي سلعة أخرى .وتساهم العوامل األخرى
فً تأثٌرها على أسعار النفط عن طرٌق مساهمتها فً التأثٌر على الطلب والعرض من النفط،
فبٌنما ٌساهم النمو االقتصادي ومعدالت النمو السكانً ومستوٌات الدخل فً التأثٌر على حجم
الطلب على النفط ،تساهم مستوٌات الطاقات اإلنتاجٌة الفائضة لدى الدول األعضاء بمنظمة
أوبك ،وحجم االستثمارات فً توسٌع الطاقات اإلنتاجٌة العالمٌة ،واألزمات الجٌوسٌاسٌة،
والكوارث الطبٌعٌة فً التأثٌر على حجم العرض.
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لقد مرت أسواق النفط العالمٌة بتغٌّرات عمٌقة فٌما ٌتعلق بالعرض والطلب على النفط،
شكلت فً مجملها األسباب الرئٌسٌة لالنحدار الشدٌد فً أسعار النفط الذي شهدته األسواق منذ
النصف الثانً لعام  ،4102و قد تجلت مالمحها الرئٌسٌة فً فائض اإلمدادات مقترنا ً مع
تباطؤ الطلب على النفط.
فعلى جانب العرض ،شٙذخ اإلِذاداخ إٌفط١ح اٌؼاٌّ١ح ّٔٛاً ذشاٚحد ِؼذالذٗ ِا تٓ١
 %1.1إٌ %0.2 ٝخالي اٌفرشج ٌ ،4102-4101رشذفغ تحٛاٌ ْٛ١ٍِ 1.. ٟتشِ ً١ف ٟاٌَٛ١
خالي ٘زٖ اٌفرشج ،ومن المتوقع أن تصل إلى حوالً  52.1ملٌون برمٌل فً الٌوم خالل الربع
الثانً من عام .4102
وقد شهدت أسواق النفط العالمٌة أذفاػا ً ل٠ٛا ً ٚغ١ش ِغثٛق ف ٟإٔراض اٌّصادس
اٌ١ٙذسٚوشت١ٔٛح غ١ش اٌرمٍ١ذ٠ح تشىً ػاَٚ ،إٌفػ اٌصخش ٞتشىً خاص .فمذ اسذفغ إٔراض
اٌٛال٠اخ اٌّرحذج ِٓ إٌفػ اٌخاَ تحٛاٌ ْٛ١ٍِ 2.2 ٟتشِ ً١ف ٟاٌ َٛ١خالي اٌفرشج
 ، 4102-4112تغثة اٌطفشج اٌر ٟشٙذ٘ا إٔراض إٌفػ اٌصخش ،ٞح١س شىٍد اٌض٠ادج ف ٟإٔراض
إٌفػ اٌصخش ٞأوصش ِٓ  ِٓ %39إظّاٌ ٟاٌض٠ادج ف ٟاإلٔراض األِش٠ى ِٓ ٟإٌفػ اٌخاَ خالي
راخ اٌفرشج .فرضا٠ذ إٔراض إٌفػ اٌصخش ٞف ٟاٌٛال٠اخ اٌّرحذج تحٛاٌ ْٛ١ٍِ 2.0 ٟتشِ ً١فٟ
اٌِ ، َٛ١شذفؼا ِٓ  011أٌف برمٌل فً الٌوم عام  4111إلى  2.6ملٌون برمٌل فً الٌوم عام
 ،4102فً حٌن لم تتجاوز الزٌادة فً إٔراض اٌٛال٠اخ اٌّرحذج ِٓ إٌفػ اٌخاَ اٌرمٍ١ذ ٞمقدار
 011ألف برمٌل فً الٌوم  ،حٌث ارتفع من  2.2ملٌون برمٌل فً الٌوم عام  4111إلى 2.1
ملٌون برمٌل فً الٌوم عام  ،4102كما هو موضح بالشكل التالً:
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ٌمذ تشٕ٘د شٛسج إٔراض اٌّصادس اٌ١ٙذسٚوشت١ٔٛح غ١ش اٌرمٍ١ذ٠ح تاٌٛال٠اخ اٌّرحذج  -اٌرٟ
وأد ذؼرثش صؼثح االعرخشاض ف ٟاٌّاظ ٟاٌمش٠ة ، -أْ اٌرىٌٕٛٛظ١ا لادسج ػٍ ٝإحذاز فاسق
وث١ش ف ٟعٕٛاخ لٍٍ١ح .فمذ عاُ٘ االسذفاع ف ٟأعؼاس إٌفػ ِٕز ِطٍغ اٌؼمذ اٌغاتك إٌ ٝذحف١ض
أٔشطح اٌرط٠ٛش ٔٚشش ذمٕ١اخ اإلٔراض اٌعذ٠ذج ِصً اٌرىغ١ش اٌ١ٙذس١ٌٚىٚ ٟاٌحفش األفم.ٟ
ولكن موجة التراجعات األخٌرة فً أسعار النفط التً بدأت منذ بداٌة النصف الثانً من
عام  4102أدت إلى انحسار عدد الحفارات العاملة على المستوى العالمًٚ ،وّا وأد
اٌٛال٠اخ اٌّرحذج األِش٠ى١ح ٚوٕذا ِٛغٕا ألوصش ِٓ  ِٓ %60إظّاٌ ٟػذد اٌحفاساخ اٌؼاٍِح فٟ
اٌؼاٌُ خالي شٙش أغغطظ  ، 4102فمذ وأرا وزٌه ِٛغٕا ً ٌحٛاٌ ِٓ %16 ٟإظّاٌٟ
االٔخفاض ف ٟػذد اٌحفاساخ اٌؼاٍِح حٛي اٌؼاٌُ خالي راخ اٌفرشج٠ .زوش أْ اٌرشاظغ اٌز ٞشٙذٖ
ٔشاغ اٌحفش ف ٟاٌٛال٠اخ اٌّرحذج ذشوض تصٛسج وث١شج ف ٟػذد اٌحفاساخ اٌؼاٍِح فِ ٟىآِ
األحٛاض اٌشئ١غ١ح اٌصالشح إلٔراض إٌفػ اٌصخش ٞاألِش٠ى( ٟحٛض تاوٓ  ٚحٛض ا٠غً فٛسد
 ٚحٛض ت١شِ١اْ ) اٌر ٟذٕرط ِعرّؼح حٛاٌ ْٛ١ٍِ 2 ٟتشِ ً١ف ٟاٌ ،َٛ١أِ ٞا ّ٠صً حٛاٌٟ
 ِٓ %2..4إظّاٌ ٟإٔراض اٌٛال٠اخ اٌّرحذج ِٓ إٌفػ اٌصخش ٞخالي ػاَ .4100
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وعلى جانب الطلب ،و على الرغم من تواصل النمو فً الطلب العالمً على النفط
بشكله المطلق خالل الفترة الممتدة من عام  4100إلى الربع األول من عام  ،4102إال أن
التباطؤ بدأ واضحا ً فً معدالته خالل هذه الفترة بشكل عام .و بشكل أوضح بعد عام .4100
فمتوسط النمو السنوي خالل الفترة  4102-4101لم ٌتجاوز معدل  %0مقارنة بمعدل
 %4.4للفترة  . 411.-4114كما تشٌر التقدٌرات األولٌة لمنظمة أوبك أن الطلب العالمً
على النفط سٌشهد انكماشا ً بحوالً ( )%1.0-خالل الربع الثانً من عام  ،4102كما هو
مبٌن فً الشكل التالً:

والجدٌر بالذكر أن اٌطٍة ػٍ ٝإٌفػ ِٓ ِعّٛػح اٌذٚي اٌصٕاػ١ح لذ شٙذ ذشاظؼا ً وث١شاً
تٍغد حصٍ١رٗ حٛاٌ ْٛ١ٍِ 4.2 ٟتشِ ً١ف ٟاٌ َٛ١ف ٟػاَ ِ 4102ماسٔح تّغر٠ٛاذٗ ف ٟػاَ
ٚ ،4111وأد دٚي أٚسٚتا اٌغشت١ح اٌّصذس اٌشئ١غٌ ٟزٌه االٔخفاض اٌز ٞتٍغد ٔغثرٗ حٛاٌٟ
 ِٓ %.6إظّاٌ ٟاالٔخفاض ف ٟغٍة ِعّٛػح اٌذٚي اٌصٕاػ١ح خالي ٘زٖ اٌفرشج ،كما ٌوضح
الشكل التالً:
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ٚلذ ِص ً االلرصاد اٌص ٟٕ١لاغشج إٌٌّ ٛاللرصاد اٌؼاٌّٚ ٟتاٌراٌ ٟػٍ ٝاٌطٍة اٌؼاٌّٟ
ػٍ ٝإٌفػ ِٕز ِطٍغ األٌف١ح اٌعذ٠ذج ،إال أن الحكومة الصٌنٌة اتخذت خالل السنوات األخٌرة،
توجها ً جدٌداً نحو تعزٌز انتقال الصٌن إلى اقتصاد مدعوم باالستهالك المحلً بدالً من قطاع
التصدٌر الذي عجز عن تحقٌق النمو المستدام المنشود فً ثانً أكبر اقتصاد عالمً .وقد
انعكس هذا التحول فً اٌرٛلؼاخ التً تشٌر إٌ ٝتباطؤ فً نمو االقتصاد الصٌنً عن معدالته
السابقة خالل الفترة الممتدة حتى عام  ،4141وهو ما ٌتوقع أن ٌلق بظالله على اآلفاق
المستقبلٌة للطلب على النفط على المدى البعٌد.
 رؤٌة استشرافٌة لآلفاق المستقبلٌة ألسواق النفط العالمٌة
ٌقدم المحور الخامس رؤٌة استشرافٌة لآلفاق المستقبلٌة ألسواق النفط العالمٌة ،حٌث
ذش١ش اٌرٛلؼاخ إٌ ٝأْ أعؼاس إٌفػ ِٓ اٌّرٛلغ أْ ذؼٛد إٌ ٝاٌرؼاف ٟإال أٔٙا عرظً دِ ْٚغرٜٛ
 011دٚالس ٌٍثشِ ً١حر ٝػاَ  ٚ ،4141ال ذضاي ٕ٘ان حاٌح ِٓ ػذَ اٌ١م ٓ١تشأْ ذطٛس
اٌؼٛاًِ اٌّؤششج ػٍ ٝاٌؼشض ٚاٌطٍة إٌفط ٟاٌر ٟعاّ٘د تشىً سئ١غ ٟف٘ ٟثٛغ األعؼاس
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تشىً حاد ِٕز شٙش  ِٓٚ .4102 ٛ١ٔٛ٠أُ٘ اٌؼٛاًِ اٌّرشاتىح اٌر٠ ٟرٛلغ أْ ذشعُ اٌّالِح
اٌشئ١غ١ح ٌٍّؼشٚض إٌفط ٟػٍ ٝاٌّذ ٜاٌمص١شِ ،ا 4ٍٟ٠
 الفرضٌات المتعلقة بالعودة القرٌبة للنفط اإلٌرانً  ،وكذلك احتمالٌة
عودة النفط اللٌبً إلى األسواق النفطٌة.
 مدى استعداد كبار المنتجٌن من خارج أوبك للتعاون مع الدول األعضاء
فً أوبك ،وأهمٌة االتفاق على تقاسم أعباء تخفٌض اإلنتاج بٌن الطرفٌن
على نطاق أوسع فً المستقبل.
 مدى إنعكاس موجة االنخفاضات فً أسعار النفط التً بدأت فً
منتصف عام  4102وتواصلت خالل عام  4102على نشاط االستثمار
فً مجال توسعة الطاقات اإلنتاجٌة ،وعلى طفرة اإلنتاج من النفط
الصخري بالوالٌات المتحدة الذي كان له الدور األبرز فً تخمة
المعروض النفطً فً األسواق خالل السنوات األخٌرة.
وعلى جانب الطلب ،ال تزال حاالت عدم الٌقٌن بشأن آفاق االقتصادي العالمً تلعب
دورها فً التأثٌر على الطلب المشتق على النفط ،فضال عن الضبابٌة المحٌطة باآلثار
المحتملة للتحوالت الهٌكلٌة التً ٌمر بها االقتصاد الصٌنً ،نحو تعزٌز انتقال الصٌن إلى
اقتصاد مدعوم باالستهالك المحلً بدالً من قطاع التصدٌر ،و كذلك التطورات المحتملة ألزمة
الدٌون السٌادٌة فً دول اإلتحاد األوروبً.
 انعكاسات التغٌرات فً أسعار النفط على اقتصادات الدول األعضاء فً منظمة أوابك
وعلى الدول المستهلكة
ٌستعرض المحور السادس انعكاسات التغٌرات فً أسعار النفط على اقتصادات الدول
األعضاء فً منظمة أوابك ،حٌث ذأششخ اٌؼائذاخ إٌفط١ح ٌّعّٛػح اٌذٚي األػعاء فِٕ ٟظّح
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14

أٚاته تشىً ٍِحٛظ ِٓ ظشاء اٌرشاظغ ف ٟأعؼاس إٌفػ ِٕز ِٕرصف ػاَ  ،4102إر ذش١ش
اٌرمذ٠شاخ األ١ٌٚح إٌ ٝذشاظغ إظّاٌ ٟاٌؼائذاخ إٌفط١ح اٌغٕ٠ٛح ِٓ صادساخ إٌفػ اٌخاَ ٌٍذٚي
األػعاء تحٛاٌ١ٍِ 004 ٟاس دٚالس ػاَ ِ 4102ماسٔح تّغر٠ٛاذٙا ٌؼاَ  ،4104أ ٞتٕغثح
ٌ %01.1رثٍغ حٛاٌ١ٍِ 2.0 ٟاس دٚالس خالي ػاَ ٚ .4102ذش١ش اٌرٛلؼاخ األ١ٌٚح إٌ ٝأْ
إظّاٌ ٟاٌؼائذاخ إٌفط١ح اٌغٕ٠ٛح ٌٍذٚي األػعاء عرٛاصً ذشاظؼٙا تحٛاٌ١ٍِ 422 ٟاس دٚالس
ػاَ  ،4102أ ٞتٕغثح ِ %20ماسٔح تٕظ١شذٙا ٌؼاَ ٌ 4102رثٍغ حٛاٌ١ٍِ 046 ٟاس دٚالس
خالي ػاَ ِ ٛ٘ٚ ،4102غرِٕ ٜٛخفط تحٛاٌِ %20.6 ٟماسٔح تّص١الذٙا ٌؼاَ  ،4104وّا
ٛ٠ظح اٌشىً اٌراٌ4ٟ

كما انعكس التراجع فً أسعار النفط وفً حجم العائدات النفطٌة للدول األعضاء سلبا
على إجمالً اإلٌرادات الحكومٌة العامة التً تراجعت بنحو  .1ملٌار دوالر مقارنة
بمستوٌاتها للعام  ،4100أي بمعدل انكماش  ،%...لتصل إلى  102ملٌار دوالر عام
 ،4102وّا ٠ث ٓ١اٌشىً اٌراٌ4ٟ
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وقد أدى التراجع فً أسعار النفط وفً حجم العائدات النفطٌة للدول األعضاء إلى تقلص
حجم الفائض فً الموازنات العامة للدول األعضاء  ،ح١س شٙذخ ذٍه الفوائض انخفاضا أو
تزاٌدا فً حجم العجز فً ِٛاص ٓ٠اٌّذفٛػاخ ف ٟأغٍة اٌذٚي األػعاء فِٕ ٟظّح أٚاته ،وّا
ٛ٠ظح اٌشىً اٌراٌ4ٟ
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وفٌما ٌخص االنعكاسات على الدول المستهلكة ،تشٌر تقدٌرات صندوق النقد الدولً إلى
ارتفاع فوائض المٌزان التجاري لمجموعة اإلقتصادات المتقدمة لتصل إلى  411ملٌار دوالر
عام  ، 4102وٌتوقع أن تتجاوز  411ملٌار دوالر عام  ،4102فتراجع أسعار النفط ساهم
فً انخفاض قٌمة الواردات السلعٌة لدول المجموعة عن طرٌق التأثٌر المباشر على قٌمة
واردات النفط ومنتجاته أو التأثٌر غٌر المباشر المتمثل فً التراجع فً السلع المصنعة.

و تشٌر ذات التقدٌرات أٌضاً ،إلى حدوث ارتفاعات كبٌرة فً فوائض المٌزان التجاري
لمجموعة اقتصادات آسٌا النامٌة والصاعدة نتٌجة انخفاض قٌمة الواردات السلعٌة لدول
المجموعة بالتزامن مع التراجع فً أسعار النفط .فقد ارتفع فائض المٌزان التجاري لدول
المجموعة بحوالً  11ملٌار دوالر خالل عام  ،4102لٌصل إلى  402.4ملٌار دوالر عام
 ،4102أي بنسبة ارتفاع بلغت حوالً  .%20..وتشٌر التوقعات إلى أن تلك الفوائض من
المتوقع أن تقفز بحوالً  021ملٌار دوالر عام  ،4102لتبلغ  014..ملٌار دوالر ،أي بنسبة
ارتفاع .%60.2
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وفٌما ٌتعلق بانعكاسات التغٌرات فً أسعار النفط على شركات النفط العالمٌة ،فمذ
ظٙشخ بشكل واضح من خالل قناتٌن رئٌسٌتٌن .تمثلت أولهما فً تراجع أرباح هذه الشركات
 ،وثانٌهما فً تراجعات فً األداء العام ألسهم هذه الشركات بالمقارنة مع المؤشرات اٌشئ١غ١ح
ألعٛاق اٌّاي اٌؼاٌّ١ح.
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 التوصٌات الختامٌة :
بناء على ما تقدم توصً الدراسة بما ٌلً :
التوصٌة األولى  :أهمٌة تنوٌع مصادر الدخل لضمان تحقٌق التنمٌة المستدامة والمتوازنة.
هناك تحدٌات كبٌرة تواجه اقتصادات دولنا األعضاء المنتجة والمصدرة للنفط فً ظل
انخفاض أسعار النفط ،فالحاجة تدعو إلى تعزٌز دور القطاعات األخرى فً االقتصادات
الوطنٌة ،من اجل تحقٌق الهدف المنشود والمتمثل فً التنوع االقتصادي ومن ثم تنوٌع مصادر
الدخل .وال شك أن تقلٌص دور القطاع العام فً االقتصاد ٌؤدي ،فً نهاٌة المطاف ،إلى
االستخدام والتوظٌف األمثل للثروات المحدودة.
التوصٌة الثانٌة  :إعادة النظر فً برامج الدعم التً تشكل عبء على الموازنات العامة
هناك حاجة ماسة للنظر فً إصالح سٌاسات الدعم المنتهجة فً العدٌد من دولنا األعضاء،
والتً ساهمت فً انخفاض كفاءة استخراج مصادر الطاقة األمر الذي أثر سلبٌا ً على كفاءة
الموارد والتخصٌص األمثل لها .وقد تسبب ارتفاع كلفة الدعم فً تزاٌد العبء على المالٌة العامة
فً كثٌر من دولنا المنتجة والمصدرة للبترول ،وارتفاع عجز الموازنات العامة فً بعضها  ،كما
زاد أٌضا ً من الضغط على اإلنفاق الضروري على الصحة والتعلٌم والبنٌة التحتٌة فً بعضها
اآلخر.
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