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ارتفع سعر برميل النفط من مستوى منخفض دون خمسين 
دوالر  المائة  حاجز  ليكسر   ٢٠٠٧ العام  مطلع  دوالًرا 
فى بداية ٢٠٠٨ ليصل إلى ١١٢ دوالرات فى منتصف 
مارس ٢٠٠٨. وترجع أسباب االرتفاع لمزيج من ضعف 
زيادة  أوبك عدم  النفط، وقرار  إمدادات  الدوالر، ونقص 

المعروض.
وعلى الرغم من وجود مساع كبيرة من أجل تقليص حدة 
ومنتجاته،  الخام  والنفط  العالمى  االقتصاد  بين  االرتباط 
إال أن استهالك النفط الخام والغاز الطبيعى سيستمر فى 
الزيادة أيًضا. ويعود التزايد األخير فى أسعار النفط الخام 
إلى القصور فى النهوض بالكوادر الفنية والعمالية، كما أن 
عدم وجود االستثمارات الالزمة للقطاعات الفنية والعمالية 
فى  الفورية  واإلجراءات  فادحة،  سلبية  آثار  عنه  سينتج 
الدقيق  التخطيط  يجب  ألنه  مجدية  تكون  لن  اإلطار  هذا 
مسبًقا على مدى سنوات من أجل تأمين احتياجات الطلب 
بأسواق  النهوض  أجل  ومن  والغاز.  النفط  على  العالمى 
توفير  القادمين  العقدين  مدى  على  يجب  العالمية  الطاقة 
سعة إنتاجية جديدة للنفط والغاز بالقدر الذى يضمن صمود 

النمو االقتصادى العالمى . 
إن ارتفاع أسعار النفط إلى المستوى الحالى يحد بشكل كبير 
من سرعة النمو االقتصادى فى معظم بلدان العالم السيما 
الصناعية، ما يعنى تزايد الكساد العالمى وإضافة مزيد من 

األعباء على عالم محدودى الدخل أفراًدا وبلدانا.
ولعل زيادة أسعار البنزين والمحروقات فى عدد من الدول 

أفضت  ذلك من إضرابات واضطرابات  تال  وما  مؤخًرا 
فى بعض األحيان إلصابات ووفيات عديدة كما حدث فى 
لبنان ونيجيريا، لعل هذا المشهد يلخص خطورة تداعيات 

ارتفاع أسعار النفط. 
والمستثمرون يستخدمون النفط كمالذ آمن بمواجهة ضعف 
رئيسية  مقابل عمالت  الدوالر  تراجع  ساعد  إذ  الدوالر، 
على تعزيز عمليات الشراء بمختلف السلع األولية، حيث 
يرى المستثمرون أن األصول المسعرة بالدوالر رخيصة 

نسبًيا.
الشرائية  القدرة  من  األمريكية  العملة  ضعف  نال  كما 
إليرادات أوبك، وزاد القدرة الشرائية لبعض المستهلكين 
أن  كما  الدوالر.  غير  أخرى  بعمالت  وارداتهم  المسعرة 
بعض األموال وجدت طريقها إلى أسواق الطاقة والسلع 

األولية.
متغيرات أساسية: 

فإن  قياسية  اسمية  لمستويات  النفط  أسعار  ارتفاع  رغم 
التضخم والدوالر خففا من تأثير ذلك كما:

١. شكلت التوترات مؤخرا بين فنزويال وجارتها كولومبيا 
على  قواتها  فنزويال  نشرت  حيث  استقرار  عدم  عامل 

حدودها مع كولومبيا.
٢. انخفضت إمدادات الخام من نيجيريا، أكبر بلد مصدر 
للنفط فى أفريقيا منذ فبراير عام ٢٠٠٦، بسبب هجمات 

متشددين على صناعة النفط.
٣. تأثرت سوق النفط أيًضا بالتوترات بين إيران والغرب 

المضاربات على أسعار النفط العالمية ..

وانعكاساتها على الدول العربية
خبير أسواق الطاقة حسام الدين محمد      خبير أسواق الطاقة حسام الدين محمد      خبير أسواق الطاقة      إعداد: 
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بقيادة الواليات المتحدة بشأن برنامج طهران 
النووى.

٤. يعود ارتفاع أسعار الخام جزئًيا لضعف 
نمو الطاقة التكريرية بدول مستهلكة رئيسية 
إلى  أشارت  حيث  المتحدة.  الواليات  مثل 
أن نمو طاقة مصافى التكرير العالمية على 
دون  سيكون  المقبلة  الخمس  السنوات  مدى 
توقعاتها السابقة مع تأخر أعمال البناء جراء 
ارتفاع التكاليف ونقص المهندسين. كما إن 
تغير الطلب من دول مثل الصين والواليات 
للزيادات  الرئيسى  المحرك  هو  المتحدة 

الراهنة.
األسعار  ارتفاع  مع  جيًدا  يتكيف  العالم  إن 
المستويات  من  أقل  تعتبر  ألنها  االسمية 
السائدة فى موجات صعودية سابقة، إذا أخذت 

والتضخم  الصرف  أسعار 
وأثبتت  باالعتبار. 

ت  سا ا ر لد ا
لتغير  أن 

ر  سعا أ

صناعة  على  كبيًرا  أثًرا  الدوالر  صرف 
يـزيد  انخفاضه  إن  حـيـث  العالمية،  النفـط 
الطلب على النفط ويخفض من إنتاجه، األمر 
لذلك  النفط.  أسعار  ارتفاع  إلى  يؤدى  الذى 
ال بد من اعتبار أسعار الصرف فى نماذج 
وأثر  التكنولوجى،  بالتطور  تتعلق  التوقع 
النفط.  الطلب على  التطور على زيادة  هذا 
والمقصود هـنــا هو التطـور التكنولوجى فى 
طرق إنتاج المعدات التكنولوجية والحواسيب 

وليس استخدامها.
أوبك والمتغيرات الدولية

إال أن نسبة مساهمة أوبك من إجمالى إنتاج 
مليون   ٨٢ حوالى  البالغ  العالمى،  النفط 
برميل يومًيا، والذى ينمو بمعدل يصل إلى 

حوالى ٢٪ سنوًيا، قد انحدرت. 
الشرق  إنتاج  يقدر  واليوم 
من  األوسط 
لى  جما إ
ج  نتا إل ا

الطاقة النظيفة تؤدى إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.. 

أثبتت 
الدراسات أن 
لتغير أسعار 

صرف الدوالر 
أثًرا كبيًرا على 
صناعة النفط 

العالمية، حيث 
إن انخفاضه 
يزيد الطلب 
على النفط 

ويخفض من 
إنتاجه.

الوزن الوزن 
النسبى النسبى 
النتاج النتاج 
النفط بمناطق النفط بمناطق 
العالم المختلفة العالم المختلفة 
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العالمى للنفط الخام بحوالى ٢٩٪، فى حين 
حوالى  إلــى  الشـمالية  أميركـا  إنتاج  يصل 
 ،٪١٢ حوالى  الشرقية  وأوروبا   ،٪٢٠
وإفريقيا   ،٪١١ حوالى  األدنى  والشرق 
حوالى ١٠٪، وأوروبا الغربية حوالى ٩٪، 
مًعا  الجنوبية  وأمريكا  الوسطى  وأمريكا 
النسبية  األهمية  تراجع  ورغم   .٪٩ حوالى 
لدول أوبك من حيث حجـم اإلنتاج الـفـعلى 
إال أن األهمية النسبية للشرق األوسط تبقى 
المنتجين  كبار  ألن  وذلك  عالمًيا،  متميزة 
األعضاء فى أوبك هم من الشرق األوسط.

ففى منطقة الشرق األوسط تقدر االحتياطيات 
المؤكدة من النفط الخام بحوالى ٦٨٣ مليار 
إجمالى  من   ٪٦٦ يعادل  ما  وهو  برميل، 
الخام  النفط  من  المؤكد  العالمى  االحتياطى 
مليار  و٧٥  تريليون  واحد  حوالى  والبالغ 

برميل.
األمريكية  الطاقة  وزارة  فطبًقا إلحصاءات 
الخام  النفط  من  الخليج  دول  إنتاج  سيصل 
بحلول عام ٢٠١٠ إلى ٢٦ مليون برميل، 
وبحلول عام ٢٠٢٠ سيرتفع إلى ٣٥ مليون 
المتوقع أن يرتفع  برميل يومًيا، ولهذا فمن 
نصيب دول الخليج من إنتاج النفط العالمى.
سيستمر  أوبك  منظمة  إلحصاءات  وطبًقا 
تزايد الطلب العالمى على مواد الطاقة األولية 
أن نصيب  وبالرغم من  حتى عام ٢٠٢٥، 
النفط من الطاقة المستهلكة عالمًيا سينخفض 
من ٤٠٫١٪ عام ٢٠٠٠، إلى ٣٦٫٩٪ عام 
مصدر  أكبر  سيكون  النفط  أن  إال   ٢٠٢٥

لتأمين الطاقة المستهلكة العالمية. 
عام   ٪٢٣٫٣ من  الغاز  نصيب  وسيرتفع 
٢٠٠٣، إلى ٢٩٫٩٪ عام ،٢٠٢٥ مما يشير 
سياسات  لكن  للنفط.  المتزايدة  األهمية  إلى 

الواليات  خاصة  المستهلكين  كبار  بعض 
قد  األخيرة  األعوام  مدى  على  المتحدة 
أطاحت بهذه الفرص من خالل انتهاج أساليب 
معرقلة آلليات االستثمار، ومن خالل تفعيل 
عقوبات اقتصادية ضد بعض كبار المنتجين 
للنفط مع أن الواليات المتحدة أكبر مستهلك 
خالل  قاطعت  أنها  إال  للطاقة،  ومستورد 
منتجـى  كـبـار  بعـض  الماضيـين  العقدين 
الطاقة العالمية أو على األقل كان لها دور 
هذا  وفى  الدول.  هذه  مقاطعة  فى  قيادى 
من  الموضوعة  العراقيل  تتعارض  السياق 
جانب الواليات المتحدة ضد بعض مصدرى 
الطاقة مع السياسات األمريكية القائمة على 
التنوع وزيادة العرض العالمى من النفط ألن 
مصادر  تنوع  من  المتحدة  الواليات  هدف 
تأمين الطاقة هو تقليص خطر انقطاع تدفق 

الطاقة من جانب دولة أو إقليم معين. 
وإذا استمر االرتفاع فى أسعار النفط لفترة 
األمريكى،  المستهلك  إنفاق  فإن  أطول 
النشاط  إجمالى  ثلثى  من  أكثر  يمثل  الذى 
يتهدد، حيث تستهلك  االقتصادى، يمكن أن 
الواليات المتحدة ربع إنتاج النفط فى العالم.  
ويتوقع المحللون اآلن أن يبطئ معدل النمو 
١٫٥ سنوى  معدل  إلى  ليصل  كبير  بشكل 
فى المائة أو اقل فى الربع األخير من العام 
الفترة من  الماضى، منخفًضا عن ٤٫٩ فى 

يوليو إلى سبتمبر.
ومن المرجح أن يؤدى االرتفاع فى أسعار 

النفط إلى حدوث تضخم.
الدوالر من  فإن ضعف  ذلك  إلى  باإلضافة 
معدالت  ارتفاع  فى  يساعد  أن  المحتمل 

التضخم.  
أصبح مشكلة  قد  المالى  التضخم  أن  الواقع 

ستشهد 
الدول الغنية 

نمًوا اقتصادًيا 
نسبته ٢٫٢٪ 
عام ٢٠٠٨.. 
وهو اقل من 

الرقم عام 
٢٠٠٧ والبالغ 

.٪٢٫٥
كما ستشهد 

الدول النامية 
نمًوا بنسبة 

٧٫٤٪.. وهو 
اقل بكثير 

من رقم العام  
الماضى وكان 

 .٪٨٫١

النمو   الحالى يحد بشكل كبير من سرعة  المستوى  إلى  النفط  النمو  ارتفاع أسعار  الحالى يحد بشكل كبير من سرعة  المستوى  إلى  النفط  النمو  ارتفاع أسعار  الحالى يحد بشكل كبير من سرعة  المستوى  إلى  النفط  ارتفاع أسعار 
االقتصادى فى معظم بلدان العالم السيما الصناعية..
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يولى عدد كبير من الدول فى الشرق األوسط بالغ االهتمام 
السعودية  العربية  المملكة  كمثال،  لنأخذ،  تدريجًيا.  لها 
التى تعد أول دولة تصدر النفط فى العالم كله، فى الوقت 
الطويل نسبًيا، وصلت نسبة التضخم المالى السعودى إلى 
من  الوارد  لإلحصاء  وفًقا  ولكن،  حقيقة.  تقريًبا  الصفر 
الحكومة السعودية، وصلت نسبة التضخم المالى السعودى 
فى الوقت الحاضر إلى ٦٫٥٪. إضافة إلى ذلك، وصلت 
للبترول  الهامة  المنتجة  الدول  فى  المالى  التضخم  نسبة 
المتحدة  العربية  اإلمارات  فيها  بما  األوسط  الشرق  فى 

والبحرين وقطر وصلت إلى الرقم العشرى.
إضافة إلى ذلك، نظًرا الرتباط النقود المحليـة لبعض الدول 
فى الشرق األوسط بالدوالر األمريكى، وفى ظل ظروف 
أسعار  باطراد، شهدت  األمريكى  الدوالر  انخفاض سعر 
واردات هذه الدول ارتفاًعا واضًحا. ولكن، ال يمكن نفى 

أن ارتفاع أسعار النفط يلعـب دوًرا هاًما فى ذلك أيًضا.
الطاقة النظيفة وأسعار المحاصيل الزراعية 

الطاقة  إنتاج  فى  الزراعية  المحاصيل  بعض  ُتستعمل 
واختالل  األولية  المواد  فى  المضاربة  وكذلك  النظيفة، 
أدى  مما  الطبيعية،  والموارد  السكانى  النمو  بين  التوازن 

إلى ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية.
٢٨٧وفى مقدم هذه المواد القمح الذى سجل ارتفاًعا بنسبة ٢٨٧وفى مقدم هذه المواد القمح الذى سجل ارتفاًعا بنسبة ٢٨٧٪ 
فى األسواق العالمية للمواد األولية منذ كانون الثاني/يناير 
٢٠٠٦. فيما ارتفعت اسعار الذرة ١٤٩٪ والصويا ١٢٩٪ 
٢٣٪ وعصير الفاكهة ٢٣٪ وعصير الفاكهة ٢٣٪ كما يؤكد  واألرز ٦٠٪ والبن ١٣٩

تييرى لوفرانسوا محلل المواد االولية لدى ناتيكسيس.
والتفسير األساسى هو التغيرات فى طريقة الحياة فى الدول 
الناشئة مثل الصين التى تعتمد نظاًما غذائًيا يستند اكثر الى 
من  المزيد  وبالتالى  الماشية  من  مزيًدا  يتطلب  ما  اللحوم 
الذرة والقمح والصويا الطعامها وكذلك مساحات مزروعة 

إضافية.
ومن العوامل األساسية األخرى موجة الطاقة النظيفة فى 
والزيوت  الحبوب  واستخدام  المتحدة،  والواليات  أوروبا 

إلنتاج أنواع من الوقود والذى بات يتنافس مع االستهالك 
الغذائى لهذه المنتجات. 

مستقبل االقتصاد العالمى
ارتفاع  يضيف  أن  احتمال  إزاء  بالقلق  المحللون  ويشعر 
العقارى  الرهن  بأزمة  مقترًنا  المستمر  النفط   أسعار 
االقتصاد  مستقبل  إلى   الغموض  من  مزيًدا  األمريكية 

العالمى.  
التى نشرها صندوق  العالمي"  االقتصاد  "لتوقعات  ووفًقا 
النقد الدولى فى أكتوبر، ستشهد الدول الغنية نمًوا اقتصادًيا 
نسبته ٢٫٢٪ عام ٢٠٠٨، وهو اقل من الرقم عام ٢٠٠٧
سيرى  التباطؤ  اتجاه  بان  التقرير  وتنبأ    .٪٢٫٥ والبالغ 
 ،٪٧٫٤ بنسبة  نمًوا  تشهد  حيث  أيًضا،  النامية  الدول  فى 
  .٪٨٫١ وكان  الماضى  العام   رقم  من  بكثير  اقل  وهو 
وقال المحللون إنه فى ضوء االرتفاع األخير فى أسعار 

البترول، فان االقتصاد العالمى قد يتراجع أكثر.  
فعلى الرغم من حقيقة أن زيادة األسعار الكبيرة مؤخًرا لم 
تكن بدافع نقص اإلمدادات، إال أن ارتفاع األسعار سيظل 

له تأثير واسع.  
المستمر  البترول  أسعار  ارتفاع  أن  إلى  المحللون  وأشار 

سيؤثر سلًبا على اقتصاد العالم فى اتجاهين:  
فمن ناحية، إذا اضطر األفراد إلى دفع ثمن أعلى مقابل 
الطاقة، فان  قدرتهم االستهالكية الفردية سيتم تحجيمها، 
مما يعوق النمو االقتصادى الشامل، حيث أصبح االستهالك 

الفردى بالفعل داعًما رئيسًيا لالقتصاد فى الدول الغنية. 
ومن ناحية أخرى، فإن ارتفاع أسعار البترول سيزيد من 
مخاطر التضخم  فى شتى أرجاء العالم، نظرا ألن البترول 
أصبح اآلن مادة خام ال يمكن االستغناء عنها تستخدم فى 

نطاق واسع من المجاالت.  
ويخشى المحللون من انه إذا أصبح من الصعب محو آثار 
فزع  المستثمرين إزاء ارتفاع أسعار البترول، فان سوق 
المال العالمى قد يشهد المزيد من االضطرابات فى العام 

الجديد.

المستثمرون يستخدمون النفط كمالذ آمن بمواجهة ضعف الدوالر.. حيث 
يرى المستثمرون أن األصول المسعرة بالدوالر رخيصة نسبًيا..


