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قطاع الطاقة :منتجو النفط في الشرق الوسط و شمال أفريقيا في
مواجهة واقع جديد على مستوى األسعار
اتبخل وسائل اإلعالم بالحدٌث عن التأثٌر السلبً النخفاض أسعار النفط
على اقتصادات أبرز ُمنتجً النفط فً منطقة الشرق األوسط وشمال
أفرٌقٌا .فالتعوٌل على النفط ٌجعل هذه االقتصادات فً مهبّ الرٌح
ً
وعرضة إلى تقلبّات األسعار .لكن على الرغم من عودة أسعار النفط إلى
مستواها "الطبٌعً" ،إالّ أن الوضع لن ٌعود إلى ما كان علٌه فً هذه
الدول.
ً
سابقة فً
ولٌس انخفاض أسعار النفط بنسبة  50فً المئة منذ العام 2014
العالم ،بل هو ٌعكس عودة هذه السلعة العالمٌّة إلى "مجراها الطبٌعً".
لكن الوضع لن ٌعود إلى ما كان علٌه بالنسبة إلى كبار مُص ّدري النفط فً
منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا .
ٌُسجَّ ل توافق الٌوم على أنّ أسعار النفط التً بلغت مع ّدالت استثنائٌة بٌن
العا َمٌن  2011و ،2014وقاربت المئة دوالر للبرمٌل الواحد ،لم تكن
طبٌعٌة ،وسوق النفط كانت لتعود إلى مسارها الطبٌعً عاجالً أم آجالً .
التو ّقعات
على المدى البعٌد ،لٌس استقرار سعر البرمٌل عند  60دوالراً للبرمٌل
الواحد باألمر السٌئ؛ فهو كان أق ّل بأشواط لسنوات عدة (كما حصل فً
تسعٌنٌات القرن الماضً ،وفً النصف األوّ ل من القرن الحادي
والعشرٌن) .
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ُتفٌد التجربة بأنّ أسعار النفط ال ٌسهل تو ّقعها .فالسٌنارٌوهات الثالثة
ّ
تتمثل فً  75دوالراً و 141دوالراً
لوكالة معلومات الطاقة ،والتً
و 204دوالرات للبرمٌل الواحد (بحسب ظروف العام  )2012بحلول
العام  – 2040أي األسعار المتدنٌّة والمرجعٌّة والمرتفعة – تعكس
االختالف الكبٌر فً التو ّقعات .أمّا ما ٌُمكن توقعه فهو تقلّب أكبر فً
ً
مقارنة بالسنوات الثالث إلى السنوات
األسعار ضمن الشرٌحة األدنى،
األربع األخٌرة.
والواقع أن التأثٌر األكثر وضوحا ً النخفاض أسعار النفط على مُص ّدري
النفط الخام ،هو تقهقر فً الحسابات الخارجٌة .أمّا التأثٌر على االقتصاد
األوسع فٌختلف باختالف درجة اعتماد االقتصاد على قطاع النفط .ففً
العالم العربً حٌث ٌُش ِّكل النفط أكثر من نصف مٌزانٌّة العائدات
والصادراتٌُ ،مكِن أن تتعرّ ض االقتصادات إلى أضرار ،وفقا ً للبنك
)الدولً )2015
من المتو ّقع أن تصل خسائر صادرات النفط فً العام  2015إلى 300
ملٌار دوالر أو  21فً المئة من الناتج المحلً اإلجمالً فً دول مجلس
التعاون الخلٌجً ،و 90ملٌار دوالر أو  10فً المئة من الناتج المحلً
اإلجمالً فً الدول خارج مجلس التعاون الخلٌجً ،بحسب صندوق النقد
الدولً .
ترجم هذه الخسائر تقلّصا ً فً العائدات المالٌّة ،ألنّ عائدات تصدٌر
سوف ُت َ
بشكل شبه حصري فً حساب الحكومات ،ماٌسفر عن عجز
النفط تصبّ
ٍ
كبٌر فً المٌزانٌّة .وستكون المحصِّلة مأساوٌّة أكثر ،إذا ما أُضٌ َفت عملة
ّ
المتمثلة فً أسعار نفط متدنٌّة.
الدوالر األقوى إلى المعادلة الحالٌّة
ً
أزمة إضافٌّة ألن أسعار صرف
ستواجه الدول المص ّدرة والمنتجة للنفط
عمالتها ثابتة حٌال الدوالر األمٌركً ،أي أن قٌمة عمالتها ترتفع مع
الدوالر األمٌركً .فالمملكة العربٌّة السعودٌّة على سبٌل المثال سوف
ُتحقق عائدات أق ّل بالعملة األمٌركٌّة نتٌجة انخفاض أسعار النفط ،ما
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ٌضطرها إلى أن ُتترجم هذه الخسارة إلى عمالتها الوطن ٌّ ّة عندما ُتخطط
للنفقات المحلٌّة.
أمّا روسٌا وأذربٌجان وأمثالهما من الدول ذات أسعار الصرف المتقلّبة،
فتستطٌع إلى ح ٍّد معٌّن أن تمتص تأثٌر االنخفاض فً أسعار النفط على
النفقات المحلٌّة .صحٌح أنّ عائداتها من الدوالر األمٌركً تنخفض بفعل
انخفاض أسعار النفط ،ولك ّنها تستطٌع أن تستبدلها بعمالت محلٌّة ألنّ قٌمة
.العملة المحلٌّة تنخفض مقابل الدوالر بفعل التقلب فً أسعار الصرف
ٌُقال إنّ حسابات معظم مصدري النفط تقتضً أن ترتفع أسعار برمٌل
النفط متجاوز ًة  60دوالراً للبرمٌل لكً تعود حسابات المٌزانٌّات إلى
االستقرار .
– وهو ما ٌُعرف بتساوي النفقات والعائدات على مستوى أسعار النفط فً
المٌزانٌّة – ولكن ٌجب التعامل مع هذه األسعار بتروٍّ  ،فالمٌزانٌّات تقبل
التعدٌل .ومن هنا السؤال :هل سٌنال مقصّ التخفٌضات من االستهالك
المحلًّ أو االستثمار؟
خفض معدالت االستهالك
ٌتمثل الخٌار األفضل فً خفض معدالت االستهالك ،بما فً ذلك إصالح
الدعم الممنوح لقطاع الطاقة وهو دعم مفرط الكرم وغٌر فعال .وعلٌه
ٌُمكن أن ِّ
ً
فرصة إلصالح االقتصادات المحلٌّة
تمثل أسعار النفط المتدنٌّة
وتحقٌق نمو مستقر وغٌر متقلّب .ومن شأن البحث عن مصادر دخل
إضافٌّة غٌر متصلة بالنفط أن ٌدعم الجهود المبذولة الحتواء اإلنفاق ،ولكنّ
هذا األمر مستعبد بفعل التنوّ ع االقتصادي المحدود .
نادى خبراء ومنظمات دولٌّة على مدى سنوات بإصالح دعم الطاقة
بشكل خاص
وتنوٌع االقتصاد .وقد جرى التباحث حول تنوٌع االقتصاد
ٍ
منذ سبعٌنٌات القرن المنصرم باعتباره السبٌل الذي ٌسمح القتصادات دول
الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا بالمضً قدماً .ولقد أُحرز تقدم قلٌل مذ ذاك.
وبحسب علً عٌساوي من الشركة العربٌة لالستثمارات النفطٌة
(أبٌكورب)" ،تفوّ ق االسترسال السٌاسً على الفعالٌّة االقتصادٌّة ،ما
اقتنص من زخم الجهود الحكومٌّة لتنوٌع االقتصاد" .ومن المحتمل أن
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ٌنخفض اإلنفاق الرأسمالً نتٌجة الحساسٌة السٌاسٌّة المتصلة باالستهالك،
والتً تنامت خالل السنوات المنصرمة ر ّداً على تنامً الضغوط
االجتماعٌّة .على سبٌل المثال فً شهر أٌار/ماٌو  ،2015أعطى العاهل
السعوديّ الملك سلمان القوّ ات العسكرٌّة واألمنٌّة أجر شهر إضافً ،وهً
العالوة الثانٌة منذ تبوئه منصبه ،ما كلّف الخزٌنة أكثر من  30ملٌار
دوالر أمٌركً.
االحتياطي المالي
بطبٌعة الحال ،لٌس جمٌع مصدري النفط الخام فً الموقع نفسه ،وٌجب
معرفة الذٌن أداروا ثروتهم إدار ًة أفضل من غٌرهم .ولقد عمد معظم دول
مجلس التعاون الخلٌجً إلى رصد االحتٌاطً المالً من خالل صنادٌق
المال السٌادٌّة (مثالً الكوٌت واإلمارات العربٌّة المتحدة) أو ببساطة من
خالل احتٌاطً العمالت األجنبٌّة فً البنك المركزي (مثل المملكة العربٌّة
السعودٌّة) .وتستطٌع هذه الدول أن تنهل من احتٌاطٌها المالً لكً ُتدٌم
اقتصادها.
وهً تتمتع بتصنٌفٍ ائتمانً جٌّد لتجمع مزٌداً من األموال ولكنّ هذا
النمط لٌس مستداما ً على المدى الطوٌل .إذ بات إصالح االقتصادات
المحلٌّة أكثر إلحاحا ً لٌس نتٌجة انخفاض أسعار النفط ،بل بفعل وجود
دٌنامٌكٌّة جدٌدة تقولب سوق النفط العالمٌّة والشؤون السٌاسٌّة .
سوف ٌستمر الخطر الجٌوسٌاسً ،ولكنّ وجه االختالف الٌوم هو أ ّنه ٌُمكن
بشكل أفضل .قبل بضع سنوات ،كانت المشاكل السٌاسٌّة فً
استٌعابه
ٍ
الشرق األوسط تؤدي إلى ارتفاع جنونً فً أسعار النفط .أمّا الٌوم
فٌنعكس انعدام االستقرار السٌاسً اضطرابا ً فً مستوٌات العرض فً
ُترجم إلى زٌادة فً
المنطقة – مثالً فً الٌمن وسورٌة ولٌبٌا  -من دون أن ٌ َ
أسعار النفط .وعلى ضوء مواطن القوّ ة الجدٌدة فً إنتاج النفط األمٌركً،
ٌبدو االقتصاد العالمً أكثر قدر ًة الٌوم على التكٌّف مع مشاكل إمدادات
النفط .ففً العام  1979على سبٌل المثالٌ ،وم اندلعت الثورة اإلٌرانٌّة
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ً
مسببة خسارة ملٌونً برمٌل فً الٌوم ،ارتفعت أسعار النفط بنسبة 125
فً المئة.
أمّا الٌوم فنحن نتحدث عن تراجع اإلمدادات بحوالى ثالثة مالٌٌن برمٌل
فً الٌوم .وٌتركز هذه االختالل فً لٌبٌا ( 1.3ملٌون برمٌل فً الٌوم)
فً  BPوإٌران ( 860ألف برمٌل فً الٌوم) بحسب الشركة البرٌطانٌّة
نشرتها اإلحصائٌّة حول الطاقة العالمٌّة ( .)2015وعلى الرغم من ذلك،
ً
ً
متدنٌة نسبٌّا.
بقٌت أسعار النفط
أمّا فً ما ٌخصّ التطوّ رات الحالٌّة التً قد تطرأ على سوق النفط العالمٌّة،
فٌُعتبر إنتاج الوالٌات المتحدة من النفط والغاز الصخرٌٌّن اإلنتاج األكبر
غٌر المعلوم .فهو لم ٌُمسّ ح ّتى الساعة ،واأله ّم من ذلك أ ّنه مطواعُ .تفٌد
اإلحصائٌّة للطاقة العالمٌّة ( )2015بأنّ الوالٌات المتحدة  BPنشرة
منتج عالمً
تغلّبت على المملكة العربٌّة السعودٌّة وروسٌا ل ُتصبح أعظم
ٍ
للنفط.
وعلٌه ،من غٌر المفاجئ أن ٌوصً صندوق النقد الدولً مص ّدري النفط
ٌ
قناعة عبّر عنها
بالتعامل مع انخفاض أسعار النفط على أ ّنه دائم – وهً
العدٌد من خبراء القطاع وقادته .وقد بدأ بعض دول المنطقة فعلٌا ً باتخاذ
تدابٌر سٌاسٌّة فً هذا الصدد .فً الجزائر على سبٌل المثال ،تو ّقف
التوظٌف فً القطاع العام .ونال مقصّ التخفٌضات من محفظة الدفاع فً
مٌزانٌّة سلطنة عُمان للعام  .2015وأعلنت السلطات البحرٌنٌّة عن زٌاد ٍة
بنسبة  11فً المئة فً أسعار الغاز الطبٌعً للمستخدمٌن الصناعٌٌن .هذه
خطوات إٌجابٌّة ولك ّنها ال تكفً وحدها.
السيناريوهات
ٌدور نقاش حول تأثٌر انخفاض أسعار النفط فً تخفٌف التوتر فً الشرق
األوسط بدالً من تأجٌجه .والحجّ ة هً أنّ الجمٌع سٌ َ
ُرغم على تركٌز
انتباهه على توحٌد اإلدارة االقتصادٌّة وبالتالً تخصٌص مساحة أق ّل
للمغامرات العسكرٌّة ،والسٌّما فً المملكة العربٌّة السعودٌّة وإٌران.
سٌُفضً انخفاض أسعار النفط إلى تسلٌط الضوء على أهمٌّة التعاون،
والسٌّما فً صفوف الدول المنتجة والمص ِّدرة للنفط .ولٌس التهدٌد الذي
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ٌطال الدول المص ّدرة للنفط فً منطقة الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا
خارجا ً عنها .فدولة النروج من أبرز مصنعً النفط ومصدرٌه ولكنّ أداءها
االقتصادي لٌس رهنا ً بتقلبّات أسعار النفط .
تحتاج اقتصادات الشرق األوسط وشمال أفرٌقٌا إلى إصالح اقتصادي
ج ّدي وإلى المواظبة على تطبٌقه لكً تنضم إلى مجموعة الدول الحدٌثة،
ما ٌقتضً تحقٌق الفعالٌّة فً الحوكمة واإلدارة ،وتنوٌع االقتصاد والنشاط
الصناعً ،وبلورة سبل فعالة ومستدامة لكسب العائدات ،ووضع سٌاسات
إنفاق عامة وشاملة ،وتوفٌر الخدمات العامة .هذه هً وصفة االستقرار
واالزدهار االقتصادي .أمّا المماطلة فسوف ُتفضً ببساطة إلى انكماش
إضافً وإلى اضطراب اجتماعً .وهذا نقٌض ما تحتاج إلٌه المنطقة
لتتم ّكن من مواجهة تحدٌات الغد .
– البل تحدٌات الٌوم
تم نشر هذا المقال على موقع شبكة المعلومات الجٌوسٌاسٌة
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