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النفط  أسعار  تالمس  أن  يتوقع  المتفائلين  أكثر  يكن  لم 
ارتفاعها  مع  قليلة  سنوات  خالل  دوالًرا  الـ ٥٠   الـ ٥٠حاجز  ٥٠حاجز 
بشكل تسبب فى صدمة لألسواق العالمية وجعلها تخرج 
عن دائرة سيطرة المستهلكين، كما أصاب لهيب األسعار 
عالمية،  بورصة  عدم وجود  أيًضا، رغم  الطبيعى  الغاز 
وترتب على ذلك ارتفاعات مطردة فى أسعار المنتجات 
المرتبطة بالبترول والغاز وأصبح هناك تشوه واضح فى 
أسعار  وبين  والشركات  للمصانع  المباعة  الطاقة  أسعار 
بيع منتجاتها. وفى مصر كان التفاوت واضًحا والخلل ال 
يمكن إنكاره وخريطة الطاقة بها من المتناقضات ما يجعل 
تحريك أسعارها أمًرا ال بديل عنه. فقطاع البترول يشترى 
لمعادلة سعرية  الشريك األجنبى وفًقا  الطبيعى من  الغاز 
٢٫٦٥  دوالر وحدها األقصى  ٢٫٦٥  دوالر وحدها األقصى  ٢٫٦٥  دوالر  ١٫٢٥حدها األدنى  ١٫٢٥حدها األدنى  ١٫٢٥
الوقت  نفس  وفى  بريطانية،  حرارية  وحدة  مليون  لكل 
للمنشآت الصناعية بسعر يتراوح بين  ٧٥ الغاز  بيع  للمنشآت الصناعية بسعر يتراوح بين  ٧٥يتم  الغاز  بيع  ٧٥يتم 
١٫٢٥سنًتا وحتى  ١٫٢٥سنًتا وحتى  ١٫٢٥  دوالر لكل مليون وحدة حرارية، هذا 
التناقض كان يمكن استمراره وقبوله ـ رغم عدم منطقيته 
المصرية  الحكومة  تتحملها  التى  الدعم  فاتورة  أن  لوال  ـ 
خاصة  البترول  قطاع  لموارد  استنزاًفا  تمثل  أصبحت 
ترتب  والغاز  البترول  أسعار  فى  العالمى  االرتفاع  وان 
األقصى  بالحد  األجنبى  الشريك  غاز  مصر  شراء  عليه 
٢٫٦٥فى المعادلة وهو ٢٫٦٥فى المعادلة وهو ٢٫٦٥  دوالر للمليون وحدة حرارية، بل 
أن عدًدا كبيًرا من الشركاء واألجانب طالبوا بزيادة الحد 
العالمية  األسعار  كسرت  أن  بعد  المعادلة  فى  األقصى 

٨حاجز الـ ٨حاجز الـ ٨  دوالرات للمليون وحدة حرارية . 
إلعادة  الحكومى  التحرك  كان  السابق  للوضع  ونتيجة 
النظر فى أسعار الطاقة لوقف نزيف الدعم لمن ال يستحق، 
فالمنشآت الصناعية قامت بزيادة أسعار منتجاتها النهائية 
لها،  المباعة  الطاقة  أسعار  تحريك  قبل  المحلية  بالسوق 

للتصدير  القصوى  الشركات أعطت األولوية  بل أن هذه 
السوق  احتياجات  لتوفير  اعتبار  أى  دون  الخارجى 

المحلى. 
وبنظرة لما قامت به الحكومة فإننا ال يمكن أن نضعه فى 
تحريك  يتجاوز  ال  تم  ما  ان  إذ  العادلة،  القرارات  دائرة 
مياه البركة الراكدة، وإال كيف يتم قبول تضحية الحكومة 
الدعم  قيمة  بين  الفرق  تمثل  ـ  جنيه  مليار  ١٢بحوالى  ١٢بحوالى  ١٢  
الذى سيتم توفيره خالل السنة األولى من تحريك أسعار 
النهائية  القيمة  مليار جنيه،  وبين  بـ ٣٫٥   بـ ٣٫٥الطاقة، والمقدر  ٣٫٥الطاقة، والمقدر 
١٥٫٥  والمقدر بـ ١٥٫٥  والمقدر بـ ١٥٫٥  مليار  التوفير بحلول عام  ٢٠٠٩ لمبلغ 
جنيه، وذلك بسبب تدرج الحكومة فى تعديل السعر استناًدا 
المنتجات  أسعار  ارتفاع  من  الوهمى  الخوف  حاجز  إلى 
أية  إلى  يستند  الصناعات، وهو خوف ال  بهذه  المرتبطة 
طن  تكلفة  أن  بدليل  سًرا  ليس  واألمر  منطقية،  عوامل 
جنيًها  إلى  ١٨٠   المدخالت تصل  شاملة جميع  إلى  ١٨٠االسمنت  المدخالت تصل  شاملة جميع  ١٨٠االسمنت 
الغاز  من  للمليون وحدة حرارية  دوالر  ١٫٢٥عند سعر ١٫٢٥عند سعر ١٫٢٥  
٤٠٠مع ذلك يباع للمستهلك بما يفوق ٤٠٠مع ذلك يباع للمستهلك بما يفوق ٤٠٠  جنيه. ونفس األمر 
بالنسبة للحديد والذى يقدر ربح الطن منه عند سعر دوالر 
على  جنيه  بـ ١٦٠٠   الغاز  من  حرارية  وحدة  بـ ١٦٠٠للمليون  الغاز  من  حرارية  وحدة  ١٦٠٠للمليون 
٣٥٠٠أساس بيعه بـ ٣٥٠٠أساس بيعه بـ ٣٥٠٠  جنيه، ومع ذلك يبلغ سعر بيع الحديد 
األمر  للطن. ونفس  حالًيا حوالي ٥  آالف جنيه  حالًيا حوالي ٥للمستهلك  ٥للمستهلك 
ينطبق على األسمدة والسيراميك والبتروكيماويات والتى 
لتعديل  خضعت  التى  المصانع  من  األكبر  الجزء  تشكل 
تعديل سعر حصولها  تم  ٤٠األسعار، وعددها  ٤٠األسعار، وعددها  ٤٠  مصنًعا، 
٢٫٢٥  دوالر، على أن يصل إلي  ٢٫٢٥  دوالر، على أن يصل إلي  ٢٫٢٥ ١٫٧٨على الغاز إلى  ١٫٧٨على الغاز إلى  ١٫٧٨
٢٫٦٥دوالر فى سبتمبر المقبل، ثم  ٢٫٦٥دوالر فى سبتمبر المقبل، ثم  ٢٫٦٥  دوالر للمليون وحدة 

٢٠٠٩فى يناير ٢٠٠٩فى يناير ٢٠٠٩. 
مع  الحكومة  تعامل  فان  االقتصاد  خبراء  أكده  لما  ووفًقا 
معادلة تسعير الطاقة لم يتجاوز دائرة التحرير المفترض 

أسعار الطاقة فى مصر: 

بين التحريك والتحريربين التحريك والتحرير
رئيس قسم اقتصاديات البترول جريدة األهرام المسائي بقلم: أحمد مختار   
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تحقيقه ابتداء من عام  ٢٠١٠، وفًقا لمعادالت 
واضحة ترتبط بالسعر العالمى للغاز، وعلى 
غرار ما تقوم به المصانع والشركات حالًيا 
من تحريك أسعار منتجاتها ألعلى دائًما تحت 
دعاوى زيادة األسعار العالمية، وهو األمر 
رغم  اعتراض  دون  الحكومة  تقبله  الذى 
المواطن  معيشة  مستوى  على  ينعكس  انه 
البسيط بصورة مباشرة دون تدرج عكس ما 
تقوم به الحكومة مع المصانع التى تحصل 
عن  جًدا  بعيدا  مازال  بسعر  الغاز  على 
األسعار العالمية، وهنا فإن الوضع الراهن 
واالسمنت  األسمدة  إنتاج  مصانع  برفض 
والحديد المقامة بنظام المناطق الحرة تعديل 
٧٥سعر حصولها على الغاز والبالغ  ٧٥سعر حصولها على الغاز والبالغ  ٧٥  سنًتا 
العقود  إلى  استناًدا  حرارية  وحدة  للمليون 
يضع  الوضع  هذا  الحكومة  مع  الموقعة 
عالمة استفهام ال يمكن تجاهلها حول مدى 
جدية الحكومة وهيبتها فى مواجهة الكبار؟.. 
وكيف سيكون رد الفعل الحكومى فى حالة 
للتعديل؟..  الشركات  هذه  رفض  استمرار 
تنفيذ  تأخير  إلى  الوضع  هذا  سيؤدى  وهل 
ألف  لـ ٢٧   بالنسبة  السعر  تحريك  لـ ٢٧برنامج  بالنسبة  السعر  تحريك  ٢٧برنامج 
مصنع متوسط وصغير على مدار السنوات 

الخمس القادمة ؟. 
التى  المشكالت  بان  القول  نستطيع  إننا 
صنعتها الحكومة عن تعاملها مع هذه القضية 
جعلت الكثيرين يعتقدون ان الخلل فى السعر 
نهائًيا  معالجته  يتم  سوف  للطاقة  المحلى 
٢٫٦٥بالوصول إلى رقم ٢٫٦٥بالوصول إلى رقم ٢٫٦٥  دوالر، والتى تمثل 
يجعل  صح  إن  االعتقاد  هذا  التكلفة .   سعر 
رخصة  يمنح  من  بمثابة  أساسه  من  األمر 
ثروات  استنزاف  فى  يرغب  لمن  البراءة 
٢٫٦٥هذا البلد ، فالمفترض ان رقم  ٢٫٦٥هذا البلد ، فالمفترض ان رقم  ٢٫٦٥  دوالر 
ال يعدو أن يكون نقطة البداية نحو التحرير 
الفعلى والواقعى لسوق الطاقة بمصر، وهو 

التحرير الذى يوفر لشركات البترول العالمية 
من  حصتها  بيع  إمكانية  مصر  فى  العاملة 
الغاز إلى المستهلك الصناعى مباشرة وفًقا 
ألسعار يتفق عليها الجانبان، وهى بال شك 
األخذ  مع  العالمية  لألسعار  مماثلة  ستكون 
فى االعتبار تكلفة النقل فى حالة البيع خارج 
المأمول  التحرير  هذا  يسهم  وكذلك  مصر، 
فى تخفف الحكومة من عبء فاتورة شراء 
غاز الشريك والتى تبلغ فى المتوسط  ٢  مليار 
لهذا  شرائها  إمكانية  وكذلك  سنوًيا،  دوالر 
الغاز بسعر تفضيلى وتصديره إلى الخارج 
عن طريق مشروعات التصدير القائمة سواء 
خط الغاز العربى أو مشروعات اإلسالة فى 
رشيد ودمياط وبالتالى زيادة عوائد االقتصاد 

المصرى من هذه المشروعات . 
لقد أوضحت دراسة قام بها قطاع البترول 
الطاقة  لتحرير سوق  المتوقعة  اآلثار  حول 
الخلل  وعالج  األسعار  تحرير  أن  بمصر، 
فى  يستهدف  عالمى  توجه  هو  هياكلها  فى 
المقام األول تأمين إمدادات الطاقة وتحقيق 
والمستهلكين  للمنتجين  العادلة  األسعار 
فإنها  لمصر  وبالنسبة  سواء،  حد  على 
األسعار  ذات  الدول  ضمن  عالمًيا  مصنفة 
التصنيف  وهذا  للطاقة،  جدا  المنخفضة 
فى  أسهمت  لمصر  نسبية  ميزة  يمثل  كان 
المباشرة  األجنبية  االستثمارات  اجتذاب 
الستهالك  كثيفة  الصناعات  فى  خاصة 
والبتروكيماويات  األسمدة  مثل  للطاقة 
والحديد والسيراميك، إال أن الوضع اختلف 
وأوشكت  الماضيين  العاميين  خالل  تماًما 
لطرد  عامال  تشكل  أن  النسبية  الميزة  هذه 
مجال  فى  خاصة  األجنبية،  االستثمارات 
والغاز  البترول  عن  واالستكشاف  البحث 
فى  األجنبية  الشركات  بدأت  إذ  الطبيعى، 
من  حصتها  شراء  سعر  بتعديل  المطالبة 

وبين  والشركات  للمصانع  المباعة  الطاقة  أسعار  فى  واضح  تشوه  هناك 
أسعار  بيع منتجاتها..

ما قامت به الحكومة ال يتجاوز تحريك مياه البركة الراكدة..

قطاع 
البترول فى 

مصر يشترى 
الغاز الطبيعى 

من الشريك 
األجنبى 

وفقا لمعادلة 
سعرية حدها 
األدنى  ١٫٢٥  
دوالر وحدها 

األقصى 
 ٢٫٦٥  دوالر 

لكل مليون 
وحدة حرارية 

بريطانية.. 
وفى نفس 

الوقت يتم بيع 
الغاز للمنشآت 

الصناعية 
بسعر يتراوح 
بين  ٧٥  سنتا 
وحتى  ١٫٢٥  

دوالر لكل 
مليون وحدة 

حرارية
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إلى  عالمًيا  أسعاره  وصلت  أن  بعد  الغاز 
بزيادة  حرارية  وحدة  للمليون  دوالرات    ٨
به  تشترى  الذى  السعر  عن  ٤٥٠نحو  ٤٥٠نحو  ٤٥٠٪  
مصر الغاز من هذه الشركات، ومن ثم فان 
تحرير األسعار يمثل ضمانة لهذه الشركات 
جديدة  استثمارات  وضخ  عملها  الستمرار 
والغاز  البترول  عن  والتنقيب  للبحث 

باألراضى المصرية . 
فى النهاية يمكن لنا أن نرصد مالمح الوضع 
أو  المصرية،  الطاقة  لخريطة  المستقبلى 
اإلجابة  محاولة  لنا  يمكن  دقة  أكثر  بتعبير 
السابقة  السطور  بين  عن سؤال ظل حائًرا 
المصرية  الحكومة  به  قامت  ما  هل  وهو: 
الطاقة  أسعار  تشوهات  لعالج  اآلن  حتى 
محلًيا أمر كاف وتم دون اعتبارات أخرى 
لم  أم ان األمر  المعلنة؟..  غير االعتبارات 
استهدف  الذى  اإلدارى  اإلجراء  يتجاوز 
من  تمثل  ٢٥٪   فقط  جنيه  مليار  تمثل  ٢٥   فقط  جنيه  مليار    ٢٥ ١٥توفير ١٥توفير ١٥

دعم الطاقة والمنتجات البترولية؟.
جهاز  إنشاء  إن  القول  نستطيع  فإننا  وهنا 
لمتابعة أسعار الطاقة عالمًيا وتحديد األسعار 
المحلية بناء على ذلك يمثل شهادة البراءة لما 
تم من إجراءات، وكذلك وضع آلية لتحريك 
رادًعا  تصبح  بحيث  محلًيا  األسعار  هذه 
لمنتجات  بالنسبة  السوق  إفقار  لمحاوالت 
بحيث  للطاقة،  االستهالك  كثيفة  المصانع 
مبررات  دون  األسعار  هذه  ارتفعت  إذا 
الطاقة  أسعار  زيادة  يتم  مقنعة  اقتصادية 
المباعة لهذه الصناعات واستخدام الحصيلة 
ضمن موارد إعادة هيكلة خريطة الدعم فى 
من  البد  اآلخر  الوجه  على  وكذلك  مصر. 
التعامل مع مفردات معادلة تسعير بشفافية 
مطلقة تنتج تحريك األسعار فى حالة حدوث 
منهج  عن  االبتعاد  فالمطلوب  عالمًيا،  ذلك 
الجباية أو المحاباة والعمل فى نفس الوقت 

على تحقيقه وفًقا لألسس االقتصادية فقط . 

عبء فاتورة شراء غاز الشريك تبلغ فى المتوسط  ٢  مليار دوالر   مليار دوالر 
سنوًيا..

مصر مصنفة عالمًيا ضمن الدول ذات األسعار المنخفضة جدا للطاقة..مصر مصنفة عالمًيا ضمن الدول ذات األسعار المنخفضة جدا للطاقة..

تقوم 
مصانع إنتاج 

األسمدة 
واالسمنت 

والحديد حاليا 
بتحريك أسعار 

منتجاتها 
ألعلى دائما 

تحت دعاوى 
زيادة األسعار 
العالمية دون 
تدرج.. وهو 

عكس ما تقوم 
به الحكومة مع 

المصانع التى 
تحصل على 
الغاز بسعر 

مازال بعيدا جدا 
عن األسعار 

العالمية
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عن موقع أوبك على االنترنت
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