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نبذة خمتصرة
متر سوق النفط بتغيريات أساسية، إذ تعمل التقنيات احلديثة على زيادة إمدادات النفط من 
املصادر القدمية واجلديدة، يف حي أن املخاوف املتزايدة بشأن البيئة تدفع العامل إىل االبتعاد تدرجيياً 
عن النفط، وهذا ميثل حتدياً كبرياً للبلدان املصدرة للنفط، مبا يف ذلك دول جملس التعاون اخلليجي 

اليت متثل مخس إنتاج العامل من النفط.
النفط، وتقوم  اعتمادها على  تقليل  التعاون اخلليجي احلاجة إىل  لقد أدركت دول جملس 
مبا  ذلك،  ومع  واخلارجية.  املالية  اإليرادات  وكذلك  اقتصاداهتا  لتنويع  إصالحات  بتنفيذ  مجيعها 
أنه من املتوقع أن يبلغ الطلب العاملي على النفط ذروته يف العقدين القادمي، فإن الضرورة املالية 
املرتبطة بذلك قد تكون أكرب وأكثر إحلاحاً من اخلطط احلالية لدول جملس التعاون اخلليجي. على 
وفق املوقف املايل احلايل، ميكن استنزاف الثروة املالية يف املنطقة حبلول عام 2034، وستتطلب 
االستدامة املالية تعزيزاً كبرياً يف السنوات القادمة. وستزيد سرعته يف حال اعتماد خيار بي األجيال. 
إن احلفاظ على الثروة احلالية بالكامل سيتطلب تعديالت مالية كبرية مقدمة، ومن شأن بذل مزيد 
من اجلهود التدرجيية ختفيف عبء التكيف قصري األمد، لكن على حساب املوارد املتاحة لألجيال 

القادمة.

مستقبل النفط واالستدامة المالية في منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي

أعده فريق من موظفي صندوق النقد الدولي في أقسام الشرق األوسط وآسيا 
الوسطى والبحوث، ويتألف من: توكير ميرزوف، ولينغ تشو، ويانغ يانغ، وأندريا 

بيسكاتوري، وأكيتو ماتسوموتو، تحت إشراف تيم كالين.
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الفصل األول
املقدمة

هناك أدلة متزايدة على أن سوق النفط تتغري، إذ كانت املخاوف املتزايدة بشأن البيئة العاملية 
تتخلل بثبات كل من خطاب السياسة والنشاط التجاري، وأدت جهود السياسة الدولية والوطنية 
إىل تشديد املعايري البيئية يف حي أن االبتكار يف كفاءة استخدام الطاقة والطاقة املتجددة أخذ يف 
االرتفاع )UN 2019(. ويف الوقت نفسه، فإن التقدم التكنولوجي يف صناعة النفط وسع من 
قدرته، وقد ارتفع حجم وإنتاجية احتياطيات النفط التقليدية، واستكمل إنتاجهما بصناعة الصخر 
الزييت سريع النمو، ومن املتوقع أن يستمر هذا املزيج من اإلمداد املتزايد وسط الضغط العاملي لتقليل 

االعتماد على الوقود األحفوري؛ مما يبشر مبا أُطلق عليه اسم “عصر وفرة النفط”.
سيكون التوقع والتحضري ملا سيأيت الحقاً أمراً بالغ األمهية للمناطق املصدرة للنفط، مبا يف 
ذلك دول جملس التعاون اخلليجي. تضم منطقة دول جملس التعاون اخلليجي أكرب جتمع ملصدري 
النفط، حيث تنتج جمتمعة أكثر من مخس إمدادات النفط العاملية، وما يزال النفط حيوياً لكل من 
اإليرادات اخلارجية واملالية والناتج احمللي اإلمجايل، وعلى الرغم من أن أمهية القطاعات غري النفطية 
قد ازدادت يف العقود األخرية، إال أن الكثري منها يعتمد على الطلب القائم على النفط إما يف 
شكل إنفاق عام على عائدات النفط وإما اإلنفاق اخلاص للثروة املشتقة من النفط. كانت صدمة 
اخنفاض أسعار النفط يف الفرتة 2015-2014، اليت تباطأ خالهلا النمو غري النفطي يف معظم 
التحدي،  النفط. وملواجهة هذا  املنطقة بشكل ملحوظ، مبثابة تذكري صارخ هبذا االعتماد على 
تقوم مجيع دول جملس التعاون اخلليجي بتنفيذ برامج لتنويع اقتصاداهتا فضاًل عن اإليرادات املالية 
يف  ومستدام  قوي  منو  لتحقيق  أساسياً  الربامج  هذه  جناح  وسيكون  النفط،  عن  بعيداً  واخلارجية 

 .)Mazarei 2019( السنوات القادمة
تتناول هذه الورقة ثالثة أسئلة:

• ما توقعات سوق النفط على املدى البعيد؟	
• ماذا تعين هذه النظرة املالية العامة يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي؟	
• ما الذي يتطلبه األمر لتضمن دول جملس التعاون اخلليجي االستدامة املالية على املدى البعيد؟	
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أن  النفط سيرتاجع بشكل كبري، وميكن  العاملي على  الطلب  أن منو  التايل  القسم  ويقدر 
يصل مستواه إىل ذروته يف العقدين القادمي. وعند تقييم آفاق سوق النفط على املدى البعيد، 
من املفيد النظر إىل ما وراء العوامل اجليوسياسية والدورية والرتكيز على االجتاهات القوية للصدمات 
املؤقتة. ويكشف التحليل القياسي للتطورات السابقة يف سوق النفط عن وجود اجتاه هبوطي قوي 
ومستدام يف الطلب العاملي على النفط، بعد حساب الدخل والنمو السكاين. ويأيت هذا نتيجة 
جمموعة من العوامل، مثل التحسن طويل األمد يف كفاءة استخدام الطاقة، واالستعاضة عنها بدل 
النفط، وقد مت حتجيم هذا االجتاه حىت اآلن بسبب آثار التوسع االقتصادي والسكاين، لكن من 
املتوقع أن تصبح أكثر وضوحاً يف السنوات القادمة، مما سيؤدي إىل تباطؤ تدرجيي يف الطلب العاملي 
على النفط وتراجعه يف النهاية. سيصل الطلب على النفط إىل ذروته حبلول عام 2040 تقريباً 
حسب توقعاتنا أو يف وقت أقرب بكثري يف حالة سيناريوهات التوجه حنو محاية البيئة وحتسي كفاءة 
استخدام الطاقة. ومن املتوقع أيضاً أن يتباطأ منو الطلب العاملي على الغاز الطبيعي، على الرغم من 

توقعات أنه سيظل إجيابياً يف العقود القادمة.
توضح هذه النظرة أن هناك حتدياً كبرياً لالستدامة املالية يف منطقة جملس التعاون اخلليجي 
املدة 2014-2007، متبوعاً  بنحو حاد خالل  املرتفع  املايل  اإلنفاق  لقد أدى   .)3 )الفصل 
اخنفاض  وأدى  املنطقة.  املالية يف  املراكز  إضعاف  إىل  اهليدروكربونات  إيرادات  باخنفاض حاد يف 
عائدات النفط إىل البدء بإصالحات مكثفة، مبا يف ذلك عمليات الدمج املايل الضخمة، ومع 
املايل  العجز  أدى  بالكامل. وقد  تعويضه  يتم  اهليدروكربون مل  إيرادات  اخنفاض  تأثري  فإن  ذلك، 
الناتج عن ذلك إىل اخنفاض صايف الثروة املالية يف املنطقة خالل املدة 2018-2014. ومن شأن 
التباطؤ يف منو إيرادات اهليدروكربونات أن يزيد من هذا االخنفاض يف الثروة. وعلى وفق املوقف املايل 

احلايل، ميكن استنزاف الثروة املالية احلالية يف املنطقة خالل اخلمسة عشر عاماً القادمة.
إن احلاجة إىل سياسة مالية ملواجهة هذا التحدي أكرب وأكثر إحلاحاً مقارنة باخلطط احلالية 
النفط املستنفدة مع  املتمثلة يف استدامة وتقاسم ثروة  للبلدان )الفصل 4(. يف سياق األهداف 
األجيال املقبلة، اعرتفت مجيع دول جملس التعاون اخلليجي بالطبيعة الدائمة للتحدي الذي تواجهه 
وختطط بالفعل للتكيف املايل املستمر يف سياق رؤاها االسرتاتيجية على املدى البعيد. ومع ذلك، 
البلدان كافية لتحقيق االستقرار  التغيريات يف معظم  املتوقعان هلذه  السرعة واحلجم  قد ال تكون 
لثرواهتم. وجيب تسريع هذه التعديالت واستدامتها على مدار مدة زمنية طويلة، مبا يتماشى مع 
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املالية  التوضيحية، تتطلب االستدامة  املتوقع إليرادات اهليدروكربون. ويف عمليات احملاكاة  املسار 
طويلة األجل يف دول جملس التعاون اخلليجي أن ينخفض   متوسط   العجز املايل األويل غري النفطي 
من املستوى احلايل البالغ 44  % من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي إىل أرقام أحادية حبلول 

عام 2060.
صعباً  وخياراً  النطاق  واسعة  إصالحات  البعيد  املدى  على  املايل  التحول  إدارة  ستتطلب 
إذ  ذاته،  لن يكفي حبد  ولكنه  املستمر مهماً  االقتصادي  التنويع  ميتد ألكثر من جيل، سيكون 
إىل تكثيف جهودها لزيادة اإليرادات املالية غري النفطية، وتقليل اإلنفاق  البلدان أيضاً  ستحتاج 
العائدات االقتصادية على االستثمارات  احلكومي، وإعطاء األولوية لالدخار املايل عندما تكون 
العامة اإلضافية منخفضة. يف حي أن مراكز البدء يف املالية العامة ال تزال قوية يف سياق عاملي يف 
أربع من دول جملس التعاون اخلليجي الست، إال أن التحديات املالية طويلة األمد كبرية، وسيساعد 
توزيع الثروة بي األجيال على العمل على بداية مبكرة. ومن شأن التعديل املايل التدرجيي أن خيفف 
العبء عن اجليل احلايل، ولكن حجم التوحيد املايل املطلوب سيكون أكرب وسيتم نقل عبئه على 
تركها  الدول  تنوي  اليت  الثروة  إن فكرة مستوى  الثروة،  أقل من  قدراً  اليت سرتث  املقبلة  األجيال 

لألجيال القادمة ستساعد على ترسيخ اسرتاتيجياهتا املالية طويلة األمد.
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الفصل الثاين
مستقبل النفط

تغيري أساسيات السوق
وغري  املفاجئ  االخنفاض  إذ كان  األخرية،  السنوات  يف  كبرياً  النفط حتواًل  شهدت سوق 
املتوقع يف أسعار النفط ألكثر من 50 % خالل املدة 2015-2014 من بي االخنفاضات 
األكرب يف القرن املاضي )الشكل 1(، وقد بلغ ما يقرب من 6.5 تريليون دوالر من الدول املصدرة 
عامي  بي  الرتاكمي،  النفط  عائدات  اخنفاض  شكل  على  للنفط،  املستوردة  البلدان  إىل  للنفط 
2014 و2018، وما تزال العديد من البلدان املصدرة للنفط تتكيف مع آثار هذا االخنفاض يف 

أسعار النفط.
منذ ذلك احلي، عّدلت السياسات املالية يف البلدان املصدرة للنفط بناًء على توقعات أسعار 
النفط »األقل لفرتة أطول«، وعلى الرغم من أن األسباب احملتملة الخنفاض أسعار النفط للمدة 
2015-2014 قد نوقشت يف الدراسات احلديثة1، ويبدو أن هناك إمجاعاً واسع النطاق على ما 
بعد ذلك من املرجح أن تظل أسعار النفط منخفضة، على األقل يف املدى املتوسط2. مت التحقق 
من صحة هذا التحليل مع بقاء أسعار النفط أقل بكثري من مستواها قبل عام 2014 على الرغم 
من بعض التعايف من االخنفاض األويل؛ ونتيجة لذلك، تضمنت إعادة النظر يف السياسات استجابًة 
الخنفاض أسعار النفط صياغة موازنات سنوية وخطط مالية متوسطة األجل على أساس افرتاضات 
أسعار النفط املنخفضة وتوقعات اإليرادات احملافظة. يف خضم االرتفاع الكبري -وإن مل يكن غري 
مسبوق- والتقلب يف أسعار النفط )الشكل 1، الرسم البياين 2( وعدم اليقي على املدى املتوسط   

)الشكل 2(، فإن هذا النهج للتخطيط املايل جعل السياسات أكثر حكمة.

 for example,( ً1.كان العرض املفرط، بسبب املنافسة املتزايدة بي منتجي النفط التقليديي واجلدد، السبب األكثر ذكرا
Husain and others 2015 and Arezki 2016(. ويعزو كل من Baumeister  و  Kilian )2015( و 
Perst )2018( جزءاً كبرياً من اخنفاض األسعار إىل ضعف الطلب العاملي. وجيادل Tokic )2015( بأمهية تطورات سعر 

الصرف بسبب آفاق النمو املتباينة يف الواليات املتحدة وأوروبا.
2. وتناقش أيضا املدة احملتملة »أقل مقابل أطول«. على سبيل املثال، يتوقع Arezki وآخرون )2017( أن فرتة اخنفاض أسعار 

النفط يتبعها فرتة تتجاوز فيها أسعار النفط االجتاه احملدد هلا على املدى البعيد.
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الشكل 1. إنتاج النفط، والسعر، وتقلب األسعار

الشكل 2. عقود خام برنت اآلجلة
)دوالر أمريكي للربميل(
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ومع ذلك، فإن اخنفاض سعر النفط وحده قد ال جيسد واقع سوق النفط اجلديد بالكامل. 
إذا كان اخنفاض أسعار النفط والتطورات الالحقة من التغريات العميقة يف أساسيات سوق النفط 
-كما جادل Dale )2016( وatsumoto وArezki )2016( من بي أمور أخرى- 
فإن هذه التغيريات وتبعاهتا الطويلة األمد جيب أن تستثمر يف أناء صياغة السياسات؛ وحتقيقاً هلذه 
الغاية، من املفيد النظر إىل ما هو أبعد من التوقعات قصرية األمد اليت حتجبها عوامل ال ميكن التنبؤ 
هبا عموماً وعابرة، وجيوسياسية، ودورية، والرتكيز على االجتاهات الرئيسة طويلة األمد اليت متتلك 

القدرة على الصمود يف وجه الصدمات املؤقتة.
هناك دالئل متزايدة على أن سوق النفط قد شهد حتوالت كبرية على املدى البعيد يف العقود 
القليلة املاضية. يف ظل التوسع العاملي وتقلب السوق، مّكن التقدم التكنولوجي واالهتمامات البيئية 

اثني من التغيريات األساسية اليت ميكن القول إهنا ستشكل مستقبل النفط على املدى البعيد:
• اليت 	 الصخري،  النفط  صناعة  ظهور  إىل  التكنولوجي  االبتكار  أدى  النفط.  توفر  زيادة 

ثاين  األمريكي  الصخر  السوق. خالل بضع سنوات فقط، أصبح زيت  أعادت تشكيل مشهد 
أرخص مصدر للنفط يف العامل )الشكل 3، الرسم البياين 2( وتضاعف إنتاجه؛ مما جعل البالد 
الطاقة  معلومات  إدارة  وفق  وعلى  للنفط.  صافية  مصدرة  قريباً(  و)ستصبح  للنفط  منتج  أكرب 
األمريكية )EIA(، من املتوقع أن يستمر إنتاج الزيت الصخري يف التوسع بسرعة خالل العقد 
القادم )الشكل 3، الرسم البياين 1(، حىت مع استخدام التكنولوجيا احلالية. ميكن أن حتذو حذو 
النفط  آبار  إنتاجية  بنحو كبري  التقنية  الصي. وزادت  بلدان أخرى، وال سيما  املتحدة  الواليات 
التقليدية، وجعلت التنقيب عن النفط أرخص. على سبيل املثال، ازدادت االحتياطيات املؤكدة يف 
دول جملس التعاون اخلليجي خالل العقد املاضي على الرغم من االستخراج الكبري )الشكل 4(3. 
زادت هذه التطورات بنحو كبري من املعروض العاملي احلايل واملستقبلي احملتمل من النفط؛ مما أدى 
إىل تفادي خماوف نضوب النفط الذي ساد يف العقود السابقة، وجعل هذه السوق أكثر تنافسية 

ومنحىن العرض أكثر مرونة يف األسعار.
• اخليارات البديلة للنفط. سواء كان ذلك استجابة لنوبات ارتفاع أسعار النفط، أو اللوائح 	

واملخاوف اجملتمعية بشأن تغري املناخ، بذلت العديد من الدول االقتصادية جهوداً لتقليل استهالكها 
من النفط بفضل التكنولوجيا احملسنة. وقد مت غمر تأثري هذه اجلهود حىت اآلن حتت النمو املطرد 
3- يقدر Dale )2016( أنه لكل برميل نفط مت استهالكه يف مجيع أحناء العامل على مدار 35 عاماً املاضية، يوجد برميالن 

آخران يف االحتياطيات املؤكدة.
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للطلب على النفط الذي يدعمه التوسع االقتصادي والسكاين العاملي، لكن من املتوقع أن تربز 
أكثر، وميكن أن تتسارع بشكل كبري مع تزايد وترية االبتكارات واخلطوات التنظيمية حلماية البيئة.

الشكل 3. الثورة الصخرية
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الشكل 4. إنتاج النفط واالحتياطيات املؤكدة من النفط يف دول جملس التعاون اخلليجي1
)مليارات الربميل(

توقعات الطلب العاملي على النفط
يكشف حتليل االقتصاد القياسي للطلب العاملي على النفط -فضاًل عن احملددات املعتادة- 
وجود اجتاه هبوطي قوي ومستدام. يفحص األمنوذج املقدر العوامل احملددة الستهالك النفط على 
املدى الطويل خالل الفرتة من عام 1971 إىل عام 2006 يف جمموعة بيانات تضم 137 دولة 
)انظر ملحق النتائج الكاملة(4. تأرخيياً، كان منو نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي هو احملرك 
الرئيس للطلب العاملي على النفط. فاألوىل تعمل على زيادة منو الطلب على النفط تقريباً واحداً 
مقابل واحد، لكن تأثري منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد الواحد كان غري خطي5. وكان أقوى يف 
4- تتبع مواصفات النموذج صندوق النقد الدويل )2018b(، الذي يوثق أيضاً العالقة على شكل حرف S بي الطلب على 

النفط ودخل الفرد وتأثري الوقت املرتاجع على الطلب على الطاقة.
5- Nonlinearity is captured by the inclusion of quadratic and cubic terms. Lower oil intensity of 
growth in high-income countries can be explained by greater importance of services and increased 
ability to invest in energy efficiency by economic agents. Interestingly, including the oil price in 
the model yields a very small )although statistically significant( coefficient and does not improve 
model fit.
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البلدان ذات الدخل املنخفض، إذ مييل النمو إىل أن يكون أكرب يف استخدام الطاقة، وأضعف يف 
البلدان اليت يرتفع فيها نصيب الفرد من الناتج احمللي اإلمجايل بسبب قطاعات اخلدمات الكبرية 
اجتاه قوي  الطاقة. باإلضافة إىل هذين احملددين، هناك أيضاً  ووسائل أكرب لالستثمار يف كفاءة 
للهبوط يف الطلب العاملي على النفط )الشكل 5(. مت طرح هذا االجتاه بنسبة 2 % من الطلب 
العاملي على النفط سنوياً بي عامي 1971 و2016 مع تأثري تراكمي ألكثر من 100 مليون 
برميل يومياً يف عام 2016. من بي أمور أخرى، فإنه جيسد عوامل مثل حتسي كفاءة الطاقة 
واالستعاضة عن مصادر بديلة للطاقة. وتشرح هذه العوامل الثالثة جمتمعة أكثر من 95 % من 
التباين يف الطلب على النفط خالل العقود األربعة والنصف املاضية. أخرياً، تبدو مرونة سعر الطلب 
 Cooper 2003 and( على النفط صغرية، والسيما لتقلبات أسعار النفط املتواضعة نسبيا

.)Hamilton 2008, among others
)Index; 1992 = 0( الشكل 5. كفاءة الطاقة واجتاهات االستبدال
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مع التقدم يف الزمن قل الطلب العاملي على الغاز الطبيعي، إذ يكشف منوذج االستهالك 
تدرجيياً  أكثر  لكنه كان  الزمن،  تأثري  عن  الفرتة 1992-2016  الطبيعي خالل  للغاز  العاملي 
مقارنًة بالطلب على النفط، خاصة يف العقد املاضي )الشكل 5(. ميكن تفسري ذلك من خالل 
قلة وجود الكربون يف بالغاز الطبيعي والذي - إىل جانب سهولة الوصول إليها، وخصوصاً شكله 
السائل )LNG(، وتكلفة التحويل املنخفضة نسبياً - جتعله بدياًل أنظف للوقود الكربوين الثقيل 
مثل الفحم والنفط، إذ يتطلب االنتقال إىل مصادر الطاقة املتجددة تكاليف إعداد عالية )2019 
IMF(. عالوة على ذلك، يشري النموذج إىل أنه على عكس حالة النفط، يبدو أن تأثري منو 
نصيب الفرد من إمجايل الناتج احمللي خطي، فإن حجم البلد يؤدي دوراً أكثر أمهية بينما يكون تأثري 
النمو السكاين أقل )انظر امللحق(؛ وبالتايل، قد خيتلف مستقبل الغاز الطبيعي على املدى البعيد 

عن مستقبل النفط، على األقل لبعض الوقت.
تشري االجتاهات احلالية يف احملددات الرئيسة إىل استمرار اهلبوط على الطلب العاملي على 
النفط والغاز الطبيعي. أواًل، تباطأ النمو السكاين ومن املتوقع أن يستمر ذلك يف معظم أحناء العامل، 
ووفقاً ملتوسط معيار اإلسقاط   يف التوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة 2019، من املتوقع 
أن ينخفض   معدل النمو السكاين العاملي من 1.1 يف املائة يف عام 2018 إىل 0.6 يف املائة 
حبلول عام 2046. ثانياً، من املتوقع أن يستمر نصيب الفرد من الدخل يف االرتفاع يف البلدان 
الكبرية املستوردة للنفط، ومع زيادة ثروهتا، من املتوقع أن يتطلب منوها اإلضايف كميات أقل من 
النفط. باإلضافة إىل ذلك، وفًقا لوكالة الطاقة الدويل )IEA(، من املتوقع أن يتباطأ منو الناتج 
احمللي اإلمجايل للفرد من 3.2 يف املائة خالل العقد املقبل إىل 1.8 % على املدى البعيد مع 
نضوج اقتصادات السوق الناشئة. أخرياً، من املتوقع أن تستمر اجتاهات اخنفاض الوقت يف كل من 
الطلب على النفط والغاز وقد تتسارع مع حتسينات أسرع يف كفاءة الطاقة واعتماد مصادر الطاقة 

املتجددة.
قد يبلغ الطلب العاملي على النفط ذروته يف العقدين املقبلي. يطبق معيار اإلسقاط للطلب 
على النفط على املدى الطويل نتائج االقتصاد القياسي اليت متت مناقشتها )جدول امللحق 1.1( 
على االجتاهات احلالية يف احملددات الرئيسة، ويتوقع أن يبلغ الطلب العاملي على النفط ذروته حوايل 
عام 2041 عند حوايل 115 مليون برميل يومياً وأن ينخفض   تدرجيياً بعد ذلك، إذ بدأت اآلثار 
اليت حتد من الطلب على النفط، من خالل التحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة، هتيمن على 
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التأثري اإلجيايب الضعيف الرتفاع الدخل وارتفاع عدد السكان )الشكالن 6 و7(. على النقيض من 
ذلك، سيكون للتحسينات يف كفاءة الطاقة تأثري أكثر اعتدااًل على الغاز الطبيعي ومن املرجح أن 

يستمر الطلب العاملي يف النمو )الشكل 7، الرسم البياين 1(.
الشكل 6. املساعدة يف التغري الرتاكمي يف الطلب على النفط منذ عام 1971

)ماليني الرباميل يومياً(
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الشكل 7. الطلب العاملي املتوقع على اهليدروكربونات

الشكل 8. النمو السنوي املتوقع للطلب على املواد اهليدروكربونية
)نسبه مئوية(
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العملية إىل  التنظيمية لتغري املناخ دفع هذه  التكنولوجية واالستجابة  من شأن االبتكارات 
األمام )الشكل 8(6. يف سيناريو التحسينات يف كفاءة الطاقة اليت أُنشت من خالل افرتاض تسارع 
إضايف قدره 0.6 نقطة مئوية يف االجتاه الزمين - ميكن أن يصل الطلب العاملي على النفط إىل 
ذروته يف وقت مبكر يف عام 20307. متاشياً مع تقرير Fiscal Monitor لشهر تشرين األول 
لعام IMF 2019(2019(، يتم تقريب سيناريو اختاذ إجراءات تنظيمية أقوى استجابة لتغري 
املناخ من خالل فرض ضريبة على الكربون تزداد تدرجيياً )بدءاً من عام 2022( إىل مستوى من 
شأنه رفع تكلفة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون إىل 50 دوالراً للطن حبلول عام 2030 و150 
دوالراً للطن حبلول عام 2050. وهذا يتسق مع احلد من الزيادة الطويلة األمد يف درجة احلرارة 
 ،)IEA 2013( العاملية عند درجتي مئويتي على وفق سيناريو وكالة الطاقة الدولية املستدام
سيؤدي سيناريو ضريبة الكربون إىل أن يصل أعلى مستوى للطلب على النفط قبل عام 2030، 

وينطوي على اخنفاض حاد بعد ذلك.
الطلب  منو  يتباطأ  أن  املرجح  من  مؤكد،  غري  النفط  لذروة  الدقيق  التوقيت  أن  حي  يف 
لالفرتاضات  النفط حساسة  على  الطلب  ذروة  تقديرات وقت  إن  )والغاز(.  النفط  على  العاملي 
األساسية وختتلف بشكل كبري عرب السيناريوهات. بصرف النظر عن وقت حدوث )أو ما إذا كانت 
ستحدث( ذروة الطلب على النفط، تتوقع مجيع السيناريوهات تقريباً تباطؤاً كبرياً يف منو الطلب 
على النفط فرتة اإلسقاطات املتوقعة )الشكل 9(. يتماشى ذلك مع توقعات وكاالت بارزة أخرى 
الرئيس يف BP )2019(  »التحول  املثال، يتصور السيناريو  )انظر الشكل 9(8. على سبيل 
املتطور« - حدوث ذروة يف الطلب على النفط حبلول عام 2040، ويف اإلسقاط لوكالة الطاقة 
الدولية )2018( - “سيناريو السياسات اجلديدة”- من غري املتوقع أن يبلغ الطلب العاملي على 
النفط ذروته قبل عام 2040 ولكن منوه السنوي سيتباطئ إىل 0.4 % حبلول عام 2040 مقارنة 
النمو  يتباطأ  أن   )2019( أوبك  تتوقع  وباملثل،  املدة 1995-2017.  ب 2.1 % خالل 
السنوي للنفط إىل 0.1 % حبلول عام 2040. هذه الدراسات ال حتدد النماذج األساسية للطلب 

على النفط، والذي حيول دون إجراء مقارنة مفصلة مع التوقعات املقدمة هنا.

6- ستؤثر هذه السيناريوهات أيضاً على الطلب على الغاز الطبيعي ولكن مل يتم تصميمها هنا بسبب عدم كفاية البيانات.
7- من ناحية أخرى، فإن تباطؤ وترية التحسينات يف كفاءة الطاقة من شأنه أن يؤخر ذروة الطلب على النفط.

8- وباملثل، من املتوقع أيضاً أن يتباطأ منو الطلب العاملي على الغاز الطبيعي، مع بقاءه إجيابياً.
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الشكل 9. معيار اإلسقاط والتوقعات الصادرة عن مؤسسات الطاقة األخرى

وضمن الطلب الكلي على النفط، ستكون هناك تغيريات يف التكوين، وتشري العديد من 
الدراسات احلديثة إىل اجتاهي متعاكسي يُتوقع أن يغريا تركيب الطلب العاملي على النفط9. من 
 )2018b( ناحية، ستساهم يف هذا التغيري صناعة البرتوكيماويات، اليت تتوقع الوكالة الدولية للطاقة
يومياً( حسب  برميل  )أو حوايل 5 ماليي  بنسبة 60-40 % حبلول عام 2050  تتوسع  أن 
االفرتاضات. نظراً لقاعدة البداية املنخفضة نسبياً )14 % من الطلب احلايل على النفط(، فإن 
هذا التوسع سوف يعوض جزئياً فقط االخنفاض املتوقع يف الطلب على النفط لدى أكرب مستهلكي 
النفط، مثل النقل )Cherif, Hasanov, and Pande 2017; Lewis 2019(، ومع 

ذلك، ستوفر بعض الدعم للطلب على النفط على املدى البعيد.
تستند  البياين1(.  )الرسم  تأكيداً  أقل  األجل  طويل  النفط  لسعر  احملتمل  التطور  أخرياً، 
املناقشة التالية إىل أن السعر احلقيقي للنفط يبلغ 55 دوالراً للربميل، وهو ما يتوافق مع متوسطه 
التارخيي ولكنه خيضع أيضاً للتغري. رمبا األهم من ذلك هو أن التنبؤ الدقيق للسعر له عواقب حمدودة 
بالنسبة لإلسقاطات اليت متت مناقشتها يف األقسام التالية: االفرتاضات البديلة ستؤثر فقط على 

توقيتها ولكن ليس على توقعاهتا العامة )انظر املناقشة التالية(.
القطاعات، مبا يف ذلك من صناعة  النفط من مجيع  الكلي على  للطلب  املوضح أعاله  القياسي  االقتصاد  9- يستخدم حتليل 

البرتوكيماويات، وميكن تفسريه على أنه جتميع هلذه االجتاهات الرتكيبية.
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اإلطار 1. توازن سوق النفط طويل األمد
الشكل 1.1. سعر النفط احلقيقي التأرخيي

)2017 دوالر أمريكي(

تستند عمليات احملاكاة يف الورقة إىل سعر النفط القياسي البالغ 55 دوالراً للربميل. الدافع 
وراء هذا االفرتاض هو اتساقه مع املتوسط   التارخيي على مدى العقود اخلمسة املاضية. خالل هذه 
الفرتة، مت تعديل املعروض العاملي من النفط وبقي املتوسط  على هذا السعر. لكي يستمر متوسط   

السعر هذا، جيب أن يستمر العرض يف االرتفاع حىت يبلغ ذروته يف الطلب ويتقلص بعد ذلك.
هل هذا االفرتاض معقول؟ تبي Rystad Energy كميات النفط اليت سيتم توفريها 
من قبل كل حقل نفط موجود يف ظل أسعار خمتلفة على أساس التطور املتوقع للتكاليف احلدية. 
لتوقع إمجايل إمدادات النفط، مت دمج هذه البيانات مع افرتاض وجود اكتشافات جديدة حلقول 
نفطية. إذا كانت االكتشافات اجلديدة هتدف إىل زيادة الطاقة اإلنتاجية حبوايل 20  % على 
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مدار العشرين عاماً القادمة - وهو ما يتناسب مع النمو القوي لالحتياطيات املؤكدة يف املاضي 
بالسعر  الذروة  الوصول إىل  الطلب قبل  تلبية  على  النفط قادراً  العاملي من  - فسيكون املعروض 
املفرتض. كلما اقرتبنا من الذروة، سينخفض   االستثمار يف النفط مما يؤدي إىل انكماش تدرجيي 

للعرض بعد ذلك.
هل هذا االفرتاض حمتمل؟ من الصعب التنبؤ بسعر النفط. على الرغم من أنه من املنطقي 
باعتباره إسقاطاً مركزياً، إال أن افرتاض السعر احلقيقي الذي يعين السعر االمسي حبوايل 100 دوالر 
للربميل حبلول عام 2050 - خيضع أيضاً لعدم يقي كبري ألن الطلب والعرض قد يتطوران بشكل 
خمتلف أو يتكيفان بوترية خمتلفة ألسباب خمتلفة )Dale and Fattouh 2019( . على 
سبيل املثال، تقلص الطلب بشكل أسرع يف سيناريوهات كفاءة الطاقة أو ضريبة الكربون، ومن 
شأن هذا أن خيفض سعر النفط احلقيقي إىل أقل من 37 دوالراً للربميل. ميكن أن يؤثر هيكل 
السوق املتغري أيضاً على سعر النفط على املدى الطويل: متوسط   55 دوالراً للربميل احلقيقي يتوافق 
مع فرتة االحتكار املتزايد؛ ولكن يف سوق أكثر تنافسية قبل ذلك، كان سعر النفط احلقيقي أقل. 
أخرياً، حىت لو بقي متوسط   السعر احلقيقي عند 55 دوالراً، فقد تكون االحنرافات عن هذا املتوسط   

كبرية ومستمرة.
االفرتاضات  آثار  املفرتض؟  املؤشر  عن  كبرياً  اختالفاً  خيتلف  الفعلي  السعر  لو كان  ماذا 
السعرية املختلفة على دول جملس التعاون اخلليجي سوف تقابلها جزئياً آثار حصتها يف السوق، 
ونظراً ألهنم يتمتعون بأقل تكلفة الستخراج النفط يف العامل، فإن احلصة السوقية لدول جملس التعاون 
اخلليجي ستكون أعلى مع اخنفاض أسعار النفط - مما جيعل آبار النفط غري مرحبة يف املناطق ذات 
التكلفة املرتفعة. ويف حي أن سعر النفط هو احملدد الرئيس للتطورات على املدى القريب، على 
املدى البعيد، ميكن القول أن الكميات ستكون أكثر أمهية ومن احملتمل أن يكون الرتكيز على سعر 
النفط طويل األمد يف غري حمله. األهم من ذلك، باستثناء السيناريوهات املتطرفة، فإن افرتاضات 
األسعار البديلة )على سبيل املثال، توقعت وكالة الطاقة الدولية و Rystad Energy الرتفاع 

األسعار( لن تغري النتائج النوعية الرئيسة هلذه الورقة.
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الفصل الثالث
ماذا يعين هذا بالنسبة ملنطقة دول جملس التعاون اخلليجي؟

الثروة النفطية يف دول جملس التعاون اخلليجي: نظرة إىل الوراء
يروي تطور الثروة احلكومية يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي قصة فرتتي خمتلفتي بي 

عام 1997 واخنفاض أسعار النفط يف عام 2014 )الشكل 10(:
• عقد من االدخار املتزايد )2007-1997(. على خلفية ارتفاع أسعار النفط وإيراداته 	

بسرعة، منت النفقات احلالية للدول تدرجيياً؛ مما أدى إىل تراكم سريع للثروة يف شكل رأس مال للبنية 
التحتية واالستثمار املايل. مع جتاوز معدل االدخار لإلنفاق، تضاعفت معدالت االدخار )جزء 
من اإليرادات املالية املوفرة( بأكثر من الضعف، إذ وصلت إىل متوسط   40 % يف عام 2007.

• عقد )قريب( من اإلنفاق املتسارع )2014-2008(. منذ األزمة املالية العاملية، اخنفضت 	
أسعار النفط ومتوسط   إيرادات النفط السنوية إىل حد ما وسط تزايد التقلبات يف االسعار. على 
النقيض من ذلك، استمر اإلنفاق احلايل يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي يف النمو بال هوادة 
وصواًل إىل صدمة اخنفاض أسعار النفط يف عام 2014 - مع تسارع ملحوظ يف أعقاب الربيع 
العريب يف عام 2011 - إذ ارتفع من 20 % من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2007 إىل 30 
%من الناتج احمللي اإلمجايل يف عام 2014؛ وبالتايل، تراجعت معدالت االدخار احلكومية وتباطأ 

تراكم الثروة - وهي ميزة بارزة يف مجيع دول جملس التعاون اخلليجي.
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الشكل 10. جملس التعاون اخلليجي: االدخار احلكومي، 1997-2017

أدى اخنفاض أسعار النفط لعام 2014 إىل عجز مايل كبري وأثار إصالحات كبرية، وإدراكاً 
إسرتاتيجية  الدول »رؤى«  تبنت مجيع  النفط،  على  االعتماد  لتقليل  اجلهود  تسريع  إىل  للحاجة 
جديدة )أو معدلة( القتصاداهتا تتوخى تنويع وتنمية القطاع اخلاص، ولتحقيق هذه الغاية، بدأت 

احلكومات يف طرح إصالحات هيكلية ومالية واسعة النطاق.
كان هناك إعادة تقومي كبرية للسياسات املالية، إذ بدأت معظم دول جملس التعاون اخلليجي 
يف حتسي إدارهتا املالية العامة مع بذل املزيد من اجلهود لتعزيز أوضاعها املالية، وتضمن هذا األخري 
نشر جمموعة متنوعة من احللول السريعة -مثل عمليات التجميد والتخفيضات قصرية األجل يف 
خمتلف العناصر التقديرية- فضاًل عن املزيد من اإلصالحات اجلوهرية، مثل اإللغاء التدرجيي لدعم 
الطاقة واملياه، وإدخال ضرائب ورسوم جديدة. ومثل تطبيق ضريبة اإلنتاج وضريبة القيمة املضافة 
يف البحرين، والسعودية، واإلمارات العربية املتحدة تغيرياً مهماً، ومن املتوقع أن تتبعه دول جملس 
التعاون اخلليجي األخرى10. ونتيجة هلذه اجلهود، تغري متوسط   الرصيد املايل األساس غري النفطي 
)NOPB(  يف دول جملس التعاون اخلليجي من عجز بلغ أكثر من 60 % من الناتج احمللي 
اإلمجايل غري النفطي يف عام 2014 إىل 44 % يف عام 2018، وهو جهد رائع عند مقارنته 

دولياً )الشكل 11(.

10- فرضت قطر أيضاً ضرائب اإلنتاج على العديد من املنتجات.
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لكن التغلب على إرث ما يقرب من عقد من االرتفاع الكبري يف اإلنفاق سيتطلب مزيداً من 
الوقت واجلهد. وعلى الرغم من أن عمليات التوحيد املايل حىت اآلن قد متكنت من إيقاف االجتاه 
الصعودي يف اإلنفاق احلايل، إال أهنا مل تعوض بالكامل االخنفاض يف إيرادات النفط. خالل الفرتة 
2018-2014، كانت معظم دول جملس التعاون اخلليجي تعاين من عجز مايل عام تطلب 
زيادة االقرتاض و / أو خفض أصول البنوك املركزية وصناديق الثروة السيادية. ونتيجة لذلك، توقف 
تراكم الثروة العامة الكلي يف منطقة دول جملس التعاون اخلليجي بينما اخنفض صايف الثروة املالية 
العامة خالل هذه الفرتة )الشكل 12(. اختلفت معدالت االدخار احلكومية خالل هذه الفرتة 
السعودية واإلمارات  العربية  اململكة  أما يف  البحرين وعمان بقيت سلبية،  البلدان: يف  باختالف 
العربية املتحدة تعافت معدالت االدخار من اهلبوط األويل إىل املنطقة اإلجيابية قلياًل، بينما متكنت 

الكويت وقطر من احلفاظ على الفوائض املالية ومعدالت االدخار اإلجيابية.
الشكل 11. الرصيد األويل غري النفطي والرصيد املايل العام
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الشكل 12. تراكم الثروة العامة غري النفطية

احمللي  للناتج  األجل  طويلة  التوقعات  اخلليجي:  التعاون  جملس  دول   .13 الشكل 
اإلمجايل من النفط والغاز وحصة السوق
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تصاعد التحديات املقبلة
ستشكل التحوالت طويلة األمد يف سوق النفط حتديات مالية إضافية للمنطقة، ومن احملتمل 
أن يتبع الناتج احمللي اإلمجايل اهليدروكربوين لدول جملس التعاون اخلليجي مسار الطلب العاملي على 
النفط، ولكن مع تباطؤ تدرجيي أكرب بسبب املكاسب املتوقعة يف حصتها يف السوق من املنتجي 
ذوي التكلفة العالية )الشكل 13(11. إن استمرار منو الطلب على الغاز الطبيعي سيفيد كل من 
قطر وعمان، حيث يستأثر بنسبة 75 و25 % من اإليرادات اهليدروكربونية على التوايل، باإلضافة 
العربية  اململكة  املثال،  سبيل  )على  الغاز  من  احتياطيات كبرية  لديها  اليت  األخرى  البلدان  إىل 
السعودية(. ستؤخر هذه العوامل ذروة الناتج احمللي اإلمجايل للهيدروكربون بنحو عقد من الزمن، 
ومن املتوقع أن يكون إمجايل الناتج احمللي اهليدروكربوين أقل يف السيناريوهات البديلة. إن اخنفاض 
تأثري سعر املنتج الناشئ يف سيناريوهات االستجابة التنظيمية القوية لتغري السياسات )مثل فرض 
ضريبة الكربون، انظر امللحق(، والتحسينات يف كفاءة استخدام الطاقة ستؤدي إىل زيادة حصتها 

يف السوق يف دول جملس التعاون اخلليجي، لكن هذه املكاسب ستتأثر باخنفاض الطلب12.
اإليرادات  ستصل  إذ  املالية،  اإليرادات  تباطؤ  مسار  على  التطورات  هذه  ستنعكس 
الناتج احمللي اإلمجايل  بافرتاض استمرار معدل منو  اهليدروكربونية إىل ذروهتا حبلول عام 2048، 
احلقيقي غري النفطي بنسبة ثالثة يف املئة، فإن هذا يعين وجود مسار لالخنفاض املستمر يف اإليرادات 
املالية للهيدروكربونات كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل )الشكل 14(. وستنخفض هذه النسبة إىل 
النصف حبلول عام 2050 من املستوى احلايل البالغ 23 %، وسيكون االخنفاض أكثر حدة إذا 

حتققت سيناريوهات بديلة للتحسينات السريعة يف كفاءة الطاقة وسياسات محاية البيئة الصارمة.

11- مت بناء توقعات حصتها يف السوق بناًء على تكاليف االستخراج املتوقعة من شركة Rystad Energy واليت تسمح لنا 
بتوقع أي من آبار النفط احلالية ستصبح غري مرحبة مبرور الوقت بسعر النفط احلقيقي املفرتض.

12- يف سيناريو ضريبة الكربون، زادت عائدات النفط يف البداية ألن املنتجي خفضوا اإلنتاج واالستثمار مقدماً حتسباً الخنفاض 
الطلب، يف حي مت رفع ضريبة الكربون تدرجيياً. وهذا يؤدي إىل زيادة مؤقتة يف أسعار النفط وإيراداته، اليت تتبدد مبرور الوقت.
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الشكل 14. دول جملس التعاون اخلليجي: إمجايل اإليرادات اهليدروكربونية
)نسبة من الناتج احمللي اإلمجايل(

املنطقة  تستنفد  أن  احلايل، ميكن  املايل  املوقف  ففي  املالية كبرياً،  االستدامة  تأثري  سيكون 
ثروهتا املالية يف السنوات الـ 15 املقبلة. إن االحتفاظ مبستويات ونسب اإلنفاق احلالية واإليرادات 
غري اهليدروكربونية الثابتة من الناتج احمللي اإلمجايل غري اهليدروكربوين يوفر نقطة مرجعية لتقييم آثار 
االستدامة املالية لتوقعات عائدات النفط القياسية )انظر امللحق للحصول على التفاصيل الفنية(. 
عند توقع زيادته، فإنه ينطوي على اتساع مطرد للعجز املايل وتآكل مماثل للثروة املالية يف املنطقة 
الثروة املالية اإلمجالية الصافية يف املنطقة، اليت  بوترية متسارعة. يف هذه احملاكاة التوضيحية، فإن 
تقدر بنحو 2 تريليون دوالر يف الوقت احلايل ستصبح سلبية حبلول عام 2034، عندما تتحول 
املنطقة إىل منطقة مقرتضة )الشكل 15(. سيتم استنفاد الثروة اإلمجالية غري النفطية خالل العقد 
استخدام  للتحسي يف كفاءة  البديلة  السيناريوهات  يف  الزمين  اجلدول  هذا  وسيقدم  يليه،  الذي 
الطاقة وفرض ضريبة الكربون. قد خيتلف التوقيت احملدد باختالف البلدان، مما يعكس االختالفات 
يف ظروفها األولية. على سبيل املثال، البحرين وعمان مها األكثر عرضة هلذا الركود، يف حي أن 
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صندوق الثروة السيادية الكبري يف الكويت سيساعد يف احلفاظ على ثروهتا املالية الصافية بشكل 
إجيايب حىت عام 2052.

الشكل 15. الثروة العامة يف ظل املوقف املايل احلايل: معيار االسقاط

كيف ستؤثر افرتاضات األسعار املختلفة على هذه التوقعات؟ لن تغري افرتاضات األسعار 
البديلة النتيجة العامة -إن الثروة املالية ستستنفد يف ظل املوقف املايل احلايل- لكنها ستؤثر على 

توقيتها. 
ستقتصر خسارة إيرادات الربميل النفطي من اخنفاض سعر النفط على مكاسب دول جملس 
التعاون اخلليجي يف حصتها يف السوق ألن اإلنتاج من قبل املنتجي ذوي التكلفة العالية سيكون 
نتيجة  ستنخفض  النفط  سعر  ارتفاع  من  لإليرادات  املتوقعة  املكاسب  فإن  وباملثل،  مربح.  غري 
الخنفاض حصة السوق يف دول جملس التعاون اخلليجي بسبب حتسن قابلية املنتجي ذوي التكلفة 
العالية واحتمال اخنفاض الطلب على النفط. من شأن هذه اآلثار املوازية أن حتد من التأثري اإلمجايل 
الفرتاضات األسعار البديلة. على سبيل املثال، فإن سعر النفط احلقيقي البالغ 100 دوالر للربميل 
سيؤخر وقت استنفاد الثروة فقط حىت عام 2052، يف حي أن سعر النفط احلقيقي البالغ 20 

دوالراً للربميل سيصل به إىل 2027 )الشكل 16(.
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الشكل 16. الثروة املالية احلقيقية يف ظل افرتاضات األسعار البديلة 1
)إمجايل دول جملس التعاون اخلليجي، تريليونات، دوالر أمريكي لعام 2018(
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الفصل الرابع
حتقيق االستدامة املالية

ما الذي يتحتم القيام به؟
املوافقة على أهداف السياسة املالية

البلدان  املتغري على االستجابة ألهداف  النفط  املالية لسوق  ترتكز االسرتاتيجية  أن  جيب 
طويلة األمد املتمثلة يف االستدامة املالية واإلنصاف بي األجيال، وتتمثل املهمة الرئيسة للسياسة 
املالية يف الدول املصدرة للنفط على حتويل ثروة باطن األرض إىل رفاهية مستدامة لسكاهنا باستخدام 
بعض عائدات اهليدروكربون لتمويل االحتياجات احلالية مع توفري الباقي لألجيال القادمة. يكون 
املسار املايل مستداماً على املدى الطويل عندما تكون هذه املدخرات )مبا يف ذلك عائداهتا املالية( 
كافية للوفاء باالحتياجات املالية املستقبلية دون استنزاف الثروات املالية بنحو مستمر، وبالتايل، 
بالنسبة إىل أي جمموعة معينة من السياسات املالية وغريها من افرتاضات االقتصاد الكلي، فإن 
استقرار الثروة الصافية- مبا يف ذلك قيمة النفط والغاز حتت األرض، وصايف األصول املالية، ورأس 
مال البنية التحتية - إما من حيث نصيب الفرد أو يف النسبة املئوية من الناتج احمللي اإلمجايل هو 
مؤشر رئيس على االستدامة املالية طويلة األمد13. عالوة على ذلك، فإن املستوى الذي يتم به 
السعي لتحقيق الثبات يعتمد على درجة اإلنصاف بي األجيال يف كيفية إدارة الثروة القائمة على 

النفط مبرور الوقت.
تتمثل إحدى االسرتاتيجيات املالية احملتملة يف الدول املصدرة للنفط يف احلفاظ على الثروة 
بشكل كامل كما هو منصوص عليه يف فرضية الدخل الدائم .PIH(14( يف غياب الصدمات، 
يضمن )PIH( كاًل من االستدامة املالية واإلنصاف بي األجيال ألن كل جيل يرث نفس القدر 

13 -عادًة ما تعتمد أطر القدرة على حتمل الديون، واليت تسعى إىل تثبيت الديون طويلة األمد، بعتبات تتوافق مع احتماالت 
وقوع حدث ضار )أزمة أو فقدان الوصول إىل األسواق( عندما يكون عبء الديون مرتفعاً جداً. هذا النهج ال ينطبق مباشرة عندما 

يكون صايف الثروة إجيابياً بشكل كبري.
14- يتم حتقيق ذلك عن طريق قصر اإلنفاق على القيمة السنوية التقديرية إلمجايل الثروة مع توفري جزء كبري من إيرادات النفط يف 
األصول املدرة للدخل واليت هتدف اىل اجياد إيرادات غري اإليرادات اليت تعتمد على النفط يف املستقبل. يناقش صندوق النقد الدويل 

)2012 ، 2015( األطر املالية البديلة اليت ميكن فيها تربير االحنرافات املؤقتة عن )PIH( من خالل االستثمار العام املنتج.
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العديد من  احلال يف  املالية15. كما هو  النفقات  املتساوي من  املستوى  الثروة ويستفيد من  من 
املناطق الغنية باملوارد، متثل تلبية معايري )PIH( حتدياً يف دول جملس التعاون اخلليجي، اليت متتلك 
أرصدة مالية ال تكفي لتلبية معدالت االدخار اليت تنطوي عليها معايري )PIH(. أدت أسعار 
النفط املنخفضة إىل أن يكون هذا التحدي أكثر صعوبة، إذ أصبحت األرصدة املالية سلبية ومل 
تتمكن البلدان من حفظ أي جزء من إيراداهتا النفطية، وهذا يعين أن إمجايل الثروة يف دول جملس 

التعاون اخلليجي قد اخنفض.
ميكن أيضاً اعتبار املسارات املالية البديلة مستدامة مالياً ولكن على حساب عدم املساواة 
بي األجيال. على سبيل املثال، ميكن للتوحيد املايل التدرجيي الذي تاله جهود التكيف املتسارعة 
أن يؤدي إىل أن يقل مستوى الثروة. من شأن هذه االسرتاتيجية أن ختفف من عبء التعديل على 
اجليل احلايل، وميكن أن تظل املسارات املالية مستدامة ألن صايف األصول احلكومية لن يرتاجع، 
على سبيل املثال، كما هو موضح يف الشكل 15. ومع ذلك، فإن تكلفة مثل هذا التدرج املايل 
سينقل إىل األجيال املقبلة الذين سيحتاجون إىل تنفيذ تعديل مايل أكرب )وأكثر حدة( مع وراثة 

رصيد أقل من الثروة.
يف املمارسة العملية، من املرجح أن تكون أهداف البلدان لألجيال ذاتية للغاية. يركز البحث 
األكادميي )Arrow 1973 and Solow 1974, 1986( ومناقشات السياسة العامة 
)IMF 2012( عادة على العدالة بي األجيال. لكن ما هو عادل عرب األجيال ال ميكن تعريفه 
من الناحية االقتصادية وحدها. إنه يعكس يف هناية املطاف تفضيالت اجليل احلايل والتحديات 
االجتماعية واالقتصادية املختلفة اليت يواجهها، ومهما كانت الظروف، فإن الفكرة )على الرغم من 
أهنا ذاتية( عن مستوى الثروة )الديون( اليت هتدف دولة ما إىل تركها لألجيال القادم من شأهنا أن 

.)Mirzoev and Zhu 2019( تساعد يف ترسيخ اسرتاتيجيتها املالية طويلة األمد
املسارات املالية التوضيحية

يبدأ فحص املسارات املستدامة مالياً بتقدير ثروة البلدان الصافية، ومن الصعب قياس الثروة 
يف دول جملس التعاون اخلليجي بسبب قيود البيانات. بنحو عام، ينبغي أن يشمل التدبري الشامل 
للثروة الصافية قيمة املوارد الطبيعية املوجودة حتت األرض، وصايف األصول املالية، واألصول احلقيقية 
عدة  على  تعتمد  تقديرات  إىل  التالية  املناقشة  تستند  التحتية.  البنية  مال  رأس  مثل  للحكومة، 

15- يناقش Mirzoevو  Zhu )2019( حدود PIH يف ظل عدم اليقي
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افرتاضات: أواًل، يتم تقدير ثروة اهليدروكربونات املوجودة حتت األرض على أساس املستوى احلايل 
لالحتياطيات املؤكدة يف البالد وعلى افرتاض استنفادها التدرجيي مبرور الوقت16. ثانياً، يتم التعامل 
مع االستثمار العام على أنه توفري، بينما يتم التعامل مع اإلنفاق احلايل على أنه إنفاق للثروة17، 
ويتم تقريب خمزون رأس املال املادي العام من خالل قيمته املدونة، أي جمموع االستثمارات العامة 
السابقة مطروحاً منها معدل استهالك مفرتض قدره 5 %. أخرياً، يتم قياس صايف الثروة املالية 
البنك املركزي  السيادية واحتياطيات  الثروة  املتاحة للجمهور ألصول صناديق  التقديرات  مبجموع 

خمصوماً منها الدين احلكومي.
ولكي  وفوري،  مايل كبري  تعديل   )PIH( متطلبات  لتلبية  املالية  االسرتاتيجية  ستتطلب 
تشرتك مجيع األجيال يف املستوى األويل للثروة، جيب حتسي الرصيد املايل غري اهليدروكربوين على 
الفور إىل مستوى يتناسب مع احلفاظ على ثراء الثروة مبرور الوقت. إن حجم التعديل املقّدر كبري، 
إذ بلغ متوسطه 32 % من إمجايل الناتج احمللي غري اهليدروكربوين، أو أكثر من ضعف التعديل 
املايل الذي حققته منطقة دول جملس التعاون اخلليجي خالل الفرتة )2018-2015(18. وتتمثل 
فائدة احلفاظ على الثروة األولية يف أن خمزوهنا األكرب يولد دخاًل أعلى من األرباح املوزعة، وهذا 
بدوره خيلق مساحة مالية إضافية يف املستقبل، أما اجلانب السليب هلذه االسرتاتيجية يتمثل يف صعوبة 

تنفيذها يف آن واحد.

16- يتم اتباع هذا النهج التقليدي بسبب عدم وجود بديل أفضل مع التعرف على ميزاته اإلشكالية: أواًل، االحتياطيات غري مؤكدة 
للغاية ومتيل إىل الزيادة مبرور الوقت. يف الوقت نفسه، غالباً ما يتم اإلبالغ عنها ذاتياً باستخدام عن طريق البلدان ذاهتا، وبالتايل ال 
ميكن التحقق منها بسهولة أو مقارنتها. عالوة على ذلك، إذا اخنفض الطلب على النفط، فقد تنخفض عائدات النفط قبل وقت 
طويل من نفاد احتياطياهتا، أي أن الطلب العاملي، بداًل من االحتياطيات املتاحة، من املرجح أن يكون القيد السائد طويل األمد، 

وقد تظل بعض احتياطيات النفط غري مستهلكة.
 Medas and( النفطي  غري  األويل  الرصيد  باستخدام  عادة  املايل  املوقف  تقييم  يتم  التقليدية،  املوازنة  حماسبة  يف   -17
Zakharova 2009(، إذ يتم التعامل مع النفقات اجلارية والرأمسالية على حد سواء كنفقات. على النقيض من ذلك، نظراً 
ألن الثروة غري النفطية يف البلدان تشمل رأس املال املادي )على سبيل املثال، البنية التحتية( واألصول املالية )على سبيل املثال، 
حيازات الصناديق السيادية أو احتياطيات البنك املركزي(، فإن حساب الثروات يتطلب التعامل مع النفقات الرأمسالية على أهنا 

تعادل االستثمار املايل ألن كالمها ميثالن حتول عائدات النفط إىل االدخار اإلنتاجي.
18- ستؤثر افرتاضات األسعار البديلة على حجم التعديل املطلوب مبوجب )PIH(، عندما ترتاوح أسعار النفط احلقيقية بي 
20 و100 دوالر، يبلغ متوسط التعديل 35 و28 % من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي على التوايل. يف هذه احلسابات، 
من املفرتض أن حيافظ االستثمار العام على خمزون رأس املال يف البنية التحتية كجزء من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي، ويبقى 
ثابتاً كنسبة من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي. لذلك، فإن الرصيد املايل باستثناء االستثمار العام و)NOPB( يتضمن نفس 

التعديل املايل.
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تشتمل االسرتاتيجيات البديلة املستدامة من الناحية املالية على مفاضالت بي األجيال:
• التدرجيية ختفيف العبء على اجليل احلايل على 	 التكيف  من شأن إجياد املزيد من مسارات 

حساب األجيال املقبلة. تتناقض األشكال 17 و18 مع اسرتاتيجية )PIH( يف مسارين 
ماليي بديلي: التدرج املعتدل الذي يعمل على استقرار الثروة طويلة األمد بنصف مستواها 
األويل وما ميكن وصفه كمثال على التدرج الشديد الذي يؤدي إىل استنزاف صايف الثروة. يتم 
ختفيض متوسط   التعديل املايل يف ظل التدرج املعتدل إىل 5.5 % من الناتج احمللي اإلمجايل 
غري النفطي يف السنوات اخلمس األوىل وحوايل 1 % من الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي 
يف ظل السيناريو املتطرف. وميثل فقدان الثروة الذي ميّكن هذا املعدل السريع لإلصالح تكلفة 

للتدرج املايل.
• التعديل 	 التعديل املايل على املدى الطويل بل سيزيده. يف سيناريوهات  التدرج لن يقلل من 

التدرجيي، تنخفض الثروة بينما يظل الرصيد األساسي غري النفطي أدىن من املستوى املطلوب 
لتحقيق االستقرار. ويعين اخنفاض الثروة اليت سرتثها األجيال املقبلة أيضاً أهنم سيحرمون من 
دخل األرباح. قد تكون هذه األخرية مهمة - فهي ترتاوح حالياً بي 2 و4 % من الناتج 
احمللي اإلمجايل يف الكويت، وقطر، واململكة العربية السعودية، واإلمارات العربية املتحدة، ومتثل 
خسارة دائمة للحيز املايل. تتطلب االستدامة املالية أن يكون التوحيد املايل طويل األمد بشكل 

أكرب للتعويض عن هذه اخلسارة.
• بعد بداية تدرجيية، جيب أن يكون مسار التعديل املايل أكثر حدة. يعين التعديل املايل األويل 	

األصغر أنه جيب حتقيق توازن مايل طويل األمد ابتداًء من نقطة بداية متأخرة مما سيتطلب 
االستدامة  املقبلة خماطر  األجيال  املتزايد على  العبء  يثري هذا  أسرع.  متوسط جهد سنوي 

الشاملة، احتمال عدم حتقيق التوحيد املايل املطلوب.
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الشكل 17. ثروة احلكومة يف حماكاة املسارات املالية التوضيحية، 2019-2100
)نسبة الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي(
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الشكل 18. الرصيد املايل األويل غري النفطي يف املسارات املالية التوضيحية، -2019
2100

)نسبة الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي(

باختصار، تواجه دول جملس التعاون اخلليجي خياراً سياسياً صعباً. على الرغم من وجود 
الرغبة يف ذلك، فإن معايري )PIH( تتطلب تعدياًل قد ال يكون ممكناً بسبب القيود االجتماعية 
واالقتصادية، ويف الوقت نفسه، ال ميكن جتنب اجراء تعديل مايل كبري على املدى الطويل، ومن 
شأن البدء املبكر أن حيسن كاًل من توزيع الثروة بي األجيال، ويسهل االستدامة املالية على املدى 

الطويل.
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ما الذي ميكن عمله؟
ستوفر جهود اإلصالح املستمرة يف املنطقة زمخاً على مدى السنوات اخلمس املقبلة، لكن 
جيب تسريعها. تتصور التوقعات احلالية ملوظفي صندوق النقد الدويل استمرار التوحيد املايل يف مجيع 
دول جملس التعاون اخلليجي، ويبدو أن هذه املسارات املالية املتوقعة أكثر اتساقاً مع التدرج املايل 
)الشكل 19(، وبالتايل، إذا زاد الطلب على النفط، فإن صايف الثروة يف هذه البلدان سينخفض   

أكثر يف السنوات املقبلة ما مل يتسارع التعديل املايل. تُعد احلاجة امللحة لإلصالحات املستمرة أكرب 
يف البلدان اليت تتمتع مبراكز مالية أكثر ضعفاً من تلك اليت لديها وفورات مالية أكرب )الكويت، 

وقطر، واإلمارات العربية املتحدة(.
سيتطلب تسريع التعديل واحلفاظ عليه على املدى البعيد توسيع نطاق اإلصالحات املالية، 
وتتطلب إجراءات تقدمي التوحيد املايل املطلوب وكيفية تقسيمها بي اإليرادات واملصروفات مقاربة 
دول جملس  منطقة  على  عامة  اعتبارات  ثالث  تنطبق  ذلك،  ومع  بلد19،  بكل  خمصصة خاصة 

التعاون اخلليجي:
• إىل 	 البلدان أيضاً  لن حيل التنوع االقتصادي السريع التحدي املايل مبفرده، ستحتاج 

زيادة إيراداهتا املالية غري النفطية. اإليرادات املالية اليت حتققها حكومات دول جملس التعاون اخلليجي 
من صناعة اهليدروكربون )حوايل 80 سنتاً لكل دوالر من الناتج احمللي اإلمجايل للهيدروكربونات( 
أعلى بكثري مما يتم توليده من الصناعات غري اهليدروكربونية )حوايل 10 سنتات لكل دوالر مقابل 
14 ونصف سنت على مستوى العامل(. وبالتايل، فإن االستبدال الكامل لصناعة اهليدروكربونات 
بالنشاط غري النفطي من شأنه أن خيلق عجزاً كبرياً يف اإليرادات. يف حي أن هذا قد بدأ يتغري 
يف اآلونة األخرية مع تطبيق ضريبة القيمة املضافة وضريبة االنتاج يف بعض البلدان، إال أن هناك 
فإن  اقتصاد غري هيدروكربوين،  املنطقة حنو  التقدم. ومع حتول  لالعتماد على هذا  إمكانية كبرية 
االنتقال من الرسوم الكبرية إىل ضرائب أقل على نطاق واسع، على سبيل املثال، ميكن أن يوفر 
تنمية  وتسهيل  االقتصاد  يف  التشوهات  تقليل  مع  إليها  احلاجة  تشتد  الذي  اإليرادات  يف  تنويع 

املشروعات الصغرية واملتوسطة.

19- ميكن أن تكون االسرتاتيجيات املالية اليت متت مناقشتها يف Danforth و Medas و Salins )2016( مفيدة يف 
حتديد التدابري املمكنة.
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املالية  واملسارات  احلالية  اإلسقاطات  النفطي:  غري  األويل  الرصيد   .19 الشكل 
التوضيحية

)نسبة الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي(

• من املرجح أن حتتاج احلكومات إىل تقليص حجمها. ميكن أن تساعد اإليرادات اإلضافية 	
غري النفطية على ختفيف الضغوط املالية املستقبلية، لكن هذا وحده لن يكون كافياً. إن استبدال 
إيرادات النفط املرتاجعة على املدى البعيد سيتطلب يف هناية املطاف رفع معدل الضريبة الفعلي 
على الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي إىل مستوى مرتفع للغاية بنسبة 50 % على املدى البعيد 
)على افرتاض استمرار منو الناتج احمللي اإلمجايل غري النفطي بنسبة 3 يف املائة( بشكل يتشابه مع 
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أكرب مخسة اقتصادات ختضع للضريبة املفرطة يف العامل. قد ال يكون هذا ممكناً، وميكن أن يضر 
بالنمو. وبالتايل، سيكون من الضروري إجراء إصالحات أوسع نطاقاً، وضبط اإلنفاق، والتحسي 
مثل  اجملاالت،  بعض  يف  بالفعل  تقدم  إحراز  ومت  األكرب.  االقتصادي  التأثري  ذات  اجملاالت  حنو 
البلدان، ولكن ما يزال هناك جمال كبري لرتشيد فئات  العديد من  الطاقة واملياه يف  ختفيض دعم 
اإلنفاق األخرى، مبا يف ذلك إصالح اخلدمة املدنية الكبرية يف املنطقة، وخفض فواتري األجور العامة 
املرتفعة وفقاً للمعايري الدولية )IMF 2018d(20، باإلضافة إىل تعزيز املالية العامة، فإن هذه 

اإلصالحات ستقلل أيضاً من تشوهات سوق العمل، وتسهل تنمية القطاع اخلاص.
• جيب على الدول إعادة تقييم هنجها يف االدخار. يف املاضي، مت استخدام جزء كبري من 	

عائدات النفط يف االستثمار العام الذي خلق ثروة غري مالية ودعم التنمية االقتصادية السريعة. 
بدأت  االقتصادات،  األمد، ومع تطور  اهليدروكربونية كان قصري  املواد غري  التأثري على منو  لكن 
 Fouejieu, Rodriguez, and( مضاعفات النمو من هذه االستثمارات يف االخنفاض
Shahid 2018(21. وبالتايل، من خالل التخصيص األمثل للحافظة املالية والثروة، سيكون 
االدخار املايل ذو أمهية أكرب عند املضي قدما. ويف الوقت نفسه، ميكن الرتكيز على اإلصالحات 

اهليكلية املستدامة لتوليد زخم دائم للنمو غري النفطي.

20- كان التقدم الكبري يف هذا اجملال بعيد املنال يف املنطقة. يعد نظام التقاعد الطوعي يف البحرين أحدث خطوة يف هذا االجتاه، 
على الرغم من أن النتيجة مل يتم تقييمها بشكل كامل إىل اآلن.

21- عالوة على ذلك، كما ذُكر أعاله، فإن النمو اإلضايف غري النفطي الذي تيسره هذه االستثمارات مل حيقق منواً مماثاًل يف 
اإليرادات املالية غري النفطية.
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االستنتاج
النفط  بعد  ما  ملستقبل  االستعداد  للنفط  املصدرة  الدول  على  أنه  إىل  الورقة  هذه  تشري 
عاجاًل وليس آجاًل. فمع التحسينات املستمرة يف التقنيات املوفرة للطاقة، واعتماد مصادر الطاقة 
املتجددة، واالستجابة القوية للسياسة العامة لتغري املناخ، من املتوقع أن يقل الطلب العاملي للنفط 
وأن يبدأ باالخنفاض خالل العقدين املقبلي. إذا حتققت هذه التوقعات، سيعاد تشكيل املشهد 

االقتصادي للعديد من الدول املصدرة للنفط، مبا يف ذلك دول جملس التعاون اخلليجي.
إن االنتقال إىل مستقبل ما بعد النفط ال خيلو من حتديات كبرية حمتملة، إذ سيكون التقدم 
السريع يف التنويع االقتصادي، وتنمية القطاع اخلاص أمراً بالغ األمهية لضمان حتقيق منو مستدام، 
وجيب دعم هذه اجلهود من خالل إصالحات واسعة النطاق )1(. وتعمل اإلصالحات اجلارية 
على دفع منطقة جملس التعاون اخلليجي يف االجتاه الصحيح، ولكنها حباجة إىل تسريع. حىت مع 
التنويع السريع، ستكون هناك حاجة إىل اجراء تعديالت مالية كبرية على املدى الطويل، وسيتطلب 
وختفيض  النفطية،  غري  املالية  اإليرادات  لزيادة  جهودها  البلدان  تكثف  أن  التعديل  هذا  حتقيق 
النفقات احلكومية، وإعطاء األولوية لالدخار املايل، وستزيد الرفاهية االقتصادية لألجيال املقبلة من 

خالل اجراء هذه اإلصالحات، على الرغم من أهنا ستستلزم جهداً أكرب من اجليل احلايل.
سيتمثل التحدي األكرب يف إدارة االنتقال االقتصادي األوسع، وسيكون ملستقبل النفط على 
املدى الطويل املوضح يف هذه الورقة العديد من العواقب االجتماعية واالقتصادية اليت تؤثر على 
العمالة، ودخل األسر، والثقة باألعمال واالستثمار. إن هناك حاجة إىل املزيد من العمل لفهم هذه 
العواقب بالكامل، وتصميم اسرتاتيجيات ختفف منها، وبناء اإلمجاع االجتماعي املطلوب لتنفيذها.
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امللحق 1. مالحظات فنية
حتليل االقتصاد القياسي

البيانات. يستند تقدير الطلب على النفط إىل جمموعة بيانات تضم 135 دولة يف املدة 
من 1971 إىل 2016. يعتمد تقدير الطلب العاملي على الغاز الطبيعي على فرتة زمنية أقصر 
السنوات  اهليكلية( يف  )الفواصل  البيانات  الطبيعية يف  غري  األمناط  بسبب  )2016-1992(؛ 

السابقة.
أمنوذج املعيار. تأخذ مواصفات االحندار األساسي بالشكل التايل:

 استهالك النفط للبلد i يف سنة t )املصدر: الوكالة الدولية للطاقة( ؛

 عدد سكان بلد i يف سنة t )املصدر: مؤشرات التنمية يف العامل( ؛

 الناتج احمللي اإلمجايل للفرد من البلد i يف السنة t. شروطها املربعة واملكعبة 
جتسد التأثري غري اخلطي لنمو الدخل على الطلب على النفط.

 مساحة أرض البلد i؛

 متغري ومهية يشري إىل ما إذا كانت الدولة مصدر للنفط.

 آثار ثابتة مبرور الوقت.
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جدول امللحق 1. حمددات الطلب العاملي على النفط والغاز: نتائج االحندار

مل يكشف تقدير الطلب العاملي على الغاز الطبيعي - باستخدام بيانات من
 )BP Statistical Review of World Energy(  عن آثار غري خطية من 

منو الناتج احمللي اإلمجايل للفرد وقيمته الرتبيعيه، ومل يتم تضمي املصطلحات املكعبة.
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تستند التوقعات إىل االفرتاضات التالية22: 
• للفرتة 	 العاملية  االقتصادية  التوقعات  يف  احمللي   الناتج  إمجايل  من  الفرد  نصيب  منو  يتبع 

 )IEA(. 2019–2024، ويتحول تدرجيياً إىل 1.8 % جلميع البلدان على املدى الطويل
• يستند النمو السكاين إىل التوقعات السكانية العاملية لألمم املتحدة )سيناريو متوسط(.	
• من املفرتض أن يستمر اجتاه اخنفاض الوقت املقدر.	

األسعار يف  لتأثريات  احملتمل  احلجم  لقياس  النفط صغرية.  الطلب على  تبدو مرونة سعر 
منوذجنا، مت تضمي متوسط   سعر مخس سنوات يف أحد املواصفات )األمنوذج 2(، ومت استخدام 
ارتداد املرحلة الثانية لتقدير العالقة بي اآلثار الثابتة للسنة وسعر النفط. مرونة السعر املقدرة يف كلتا 

احلالتي حوايل 0.1، وهو ما يتسق مع تلك املوجودة يف دراسات أخرى23.
ملحق الشكل 1.1 القيمة الفعلية مقابل القيمة الفعلية

)ماليني برميل يوميا(

.IEA 22- أجري تعديالت صغرية على حساب وقود السفن الدويل، والذي مل يتم تضمينه يف جمموعة بيانات
23- ترتاوح تقديرات مرونة سعر الطلب على املدى القصري بي 0 و0.25 يف دراسات أخرى. من الناحية النظرية، ميكن أن 
تكون مرونة األسعار أكرب وغري خطية على املدى البعيد؛ ومع ذلك، فإن التقديرات اجليدة ملرونة األسعار طويلة األمد نادرة وتعكس 

صعوبات يف حتديد الصدمات يف جانب العرض.
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أجريت التشخيصات للتأكد من صحة نتائج االحندار، ومت تفضيل املواصفات اليت تستخدم 
مستويات )log( على التباين من أجل االحتفاظ مبعلومات الرتدد اليت تعد ضرورية لتقدير العالقات 
طويلة األمد. ويف الوقت نفسه، مت التعامل مع املخاوف من عدم التباعد والعالقات الزائفة بعدة 
طرق: أواًل، مت إدراج تأثريات ثابتة للوقت للتحكم يف االجتاهات الزمنية. ثانياً، كانت املعامالت 
لتلك  مماثلة  العرضي  املقطع  تباين  على  فقط  تستند  اليت  االحندارات  من  عليها  احلصول  اليت مت 
املوجودة يف منوذج خط األساس، مما يشري إىل أن البعد الزمين للبيانات مل ينحاز إىل التقديرات. 

أخرياً، أكدت العديد من االختبارات املستخدمة بشكل شائع للبيانات ثبات منوذج البقايا.
سيناريوهات سوق النفط البديلة

النفط،  لصناعة  منمق  توازن  منوذج  باستخدام  البديلة  السيناريوهات  فحص  مت  األمنوذج. 
ومت إنشاؤه بواسطة قسم األحباث يف صندوق النقد الدويل، الذي يسمح بدراسة تأثري التغريات 

السياسية والتكنولوجية على أهنا احنرافات عن أسعار وكميات خط األساس للتوازن.
يتميز النموذج بقرارات االستثمار من قبل املنتجي املتطلعي والطلب على النفط مع مرونة 
غري ثابتة يف االسعار. يستخلص النموذج من تغيريات املخزون، ويتم حتديد إمدادات النفط كدالة 
لرأس املال املركب يف قطاع النفط والذي بدوره ميثل االستثمار املاضي. يتفاعل االستثمار مع أسعار 
املنتجي السابقة واملستقبلية للنفط، وينقسم قطاع النفط إىل قطاعات فرعية تقليدية وغري تقليدية، 
إذ يتفاعل األخري بشكل أسرع مع االستثمار. وتفرض ضريبة الكربون إسفيناً بي أسعار املنتجي 

واملستهلكي للنفط.
يتم معايرة خط األساس لألمنوذج وفق سيناريو قياسي يتم اشتقاقه عن طريق تركيب أمنوذج 
تقديري جتريبياً للطلب على النفط )انظر أعاله( مدفوعاً بعوامل أساسية مثل السكان ودخل الفرد 
ومكاسب الكفاءة يف االستخدام النهائي للنفط، إىل جانب متغريات التحكم. على وجه التحديد، 
يفرتض السيناريو القياسي )1( اإلسقاطات اخلارجية للدخل والسكان يف 135 دولة استناداً إىل 
توقعات صندوق النقد الدويل واألمم املتحدة و )2( مكاسب كفاءة سنوية بنسبة 2.6 %، اليت 
يتم استقراءها خطياً من النموذج التجرييب الذي يشري إىل سرعة انتقال الطاقة وبقيت زيادة الكفاءة 
كما هي يف السنوات اخلمس واألربعي املاضية؛ و)3( سعر النفط احلقيقي على املدى الطويل 

55 دوالراً للربميل.
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السيناريوهات البديلة
مئوية  نقطة   0.6 مبقدار  املتناقص  الوقت  اجتاه  تسارع  الطاقة:  استخدام  سيناريو كفاءة 
إضافية )أو اثني من االحنرافات املعيارية أعلى من متوسط   معدل التغري السنوي( بشكل أسرع من 

املعدل القياسي. وبذلك يرتفع سعر النفط احلقيقي تدرجيياً إىل 36 دوالراً للربميل.
سيناريو ضريبة الكربون: يتبع هذا السيناريو وكالة الطاقة الدولية )2013، سيناريو مستدام( 
يف افرتاض فرض ضريبة الكربون يف عام 2024 وسيتم زيادهتا تدرجيياً إىل مستوى )100 %(؛ 
مما سريرفع تكلفة انبعاثات ثاين أكسيد الكربون إىل 150 دوالراً للطن. يتوافق هذا املستوى من 
ضريبة الكربون مع احلد من الزيادة الطويلة األمد يف درجة احلرارة العاملية عند درجتي مئويتي على 
املدى البعيد. يف هذا السيناريو، يُفرتض أن يتقاسم املنتجون واملستهلكون العبء الضرييب: إن سعر 
املنتج للنفط بالقيمة احلقيقية ينخفض   تدرجيياً إىل 37 دوالراً للربميل بينما يرتفع سعر املستهلك 

فوق 55 دوالراً.
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