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التحديات التي ستواجه مصدري النفط
والغاز في المستقبل
وكالة الطاقة الدولية

صمدت كربى الدول املصدرة للنفط والغاز يف العقود األخرية يف مواجهة العديد من
االضطرابات ،لكن االلتزام املتجدد باإلصالح والتنويع االقتصادي سيكون أمراً بالغ األمهية ملواجهة
ديناميات الطاقة العاملية املتغرية ،ويشمل هذا زيادة اإلنتاج من مصادر جديدة مثل :الصخر الزييت،
والشكوك بشأن وترية منو الطلب على النفط ،وانتشار تكنولوجيات الطاقة اجلديدة.
يسلط حتليل «توقعات اقتصاديات املنتجني» الضوء يف ستة اقتصادات تعتمد على املوارد
اهليدروكربونية ،هي :العراق ،ونيجرييا ،وروسيا ،واململكة العربية السعودية ،واإلمارات العربية املتحدة،
وفنزويال .وتقييم الدراسة الكيفية اليت ستتعامل هبا هذه الدول مع الطاقة حىت عام  2040يف ظل
جمموعة متنوعة من سيناريوهات األسعار والسياسة.
لقد أدى تراجع أسعار النفط خالل العقد املاضي إىل ختفيف حدة الضعف اهليكلي يف
العديد من الدول املصدرة الرئيسة ،ومنذ عام  ،2014اخنفض صايف الدخل املتاح من النفط والغاز
بنسبة ترتاوح بني ( %40يف حالة العراق) و( %70يف حالة فنزويال) ،مع وجود عواقب واسعة
النطاق على األداء االقتصادي.
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الدخل الصايف من النفط والغاز يف الدول املنتجة املختارة للمدة من 2010-2017

ميثل تقلب إيرادات اهليدروكربونات معضلة للبلدان اليت تعتمد موازناهتا عليها ،والسيما إذا
كانت اقتصاداهتا وماليتها غري مرنة .وعلى وفق التقرير ،ميكن أن يكون ملدى جتاوب الدول املنتجة
للتغريات االقتصادية األساسية آثار كبرية على أسواق الطاقة ،واألهداف البيئية العاملية ،وأمن الطاقة.
اإلنفاق املايل يف العراق للمدة من 2017 - 2010
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السيناريوهات املستقبلية احملتملة
توفر العائدات املرتفعة الوسائل الالزمة لإلصالح ،لكن يبدو أهنا تقلل من احلاجة إليها .ومع
ذلك -وكما رأينا يف املاضي -فإن ارتفاع أسعار الطاقة يشجع اإلنتاج يف أماكن أخرى مع تسريع
التغيريات اهليكلية يف الطلب ،اليت تؤثر على أسواق املنتجني على املدى الطويل.
هناك العديد من أوجه عدم اليقني اليت تؤثر على آفاق النفط والغاز وتدفقات اإليرادات اليت
تدعم اقتصادات املنتجني ،ليس فقط بسبب تقلب األسعار ولكن أيضاً بسبب األسئلة اخلاصة
بالطلب على املدى الطويل .تشري سلسلة من السيناريوهات إىل جمموعة من العقود املستقبلية
احملتملة القتصادات املنتجني.
يوفر سيناريو السياسات اجلديدة ( )NPSتقييماً حمسوباً للمكان الذي ميكن فيه ألطر
السياسة وطموحاهتا احلالية -إىل جانب التطور املستمر للتكنولوجيات املعروفة -أن تؤثر يف قطاع
الطاقة حىت عام  .2040ومبوجب ( ، )NPSفإن سعر التوازن للنفط والغاز الطبيعي يرتفع
تدرجيياً ،وعلى الرغم من تباطؤ وترية منو الطلب على النفط بنحو ملحوظ ،بيد أنه يوجد هناك
ذروة يف االستهالك العاملي.

وباملقارنة يف ظل حالة اخنفاض سعر النفط ( ،)LOPيستقر سعر النفط يف نطاق يرتاوح
بني  60إىل  70دوالراً للربميل .أما فيما يتعلق بالطلب ،فيفرتض ( )LOPاستجابة أسرع لتدابري
الكفاءة وفرص حتويل الوقود مقارنةً بـ ( )NPSوالسيما للسيارات الكهربائية.
أخرياً ،خيترب التوتر يف سيناريو التنمية املستدامة مستقبل اقتصادات املنتجني بطريقة خمتلفة.
األسعار منخفضة يف هذا السيناريو ،لكن أحجام التداول بلغت أيضاً ذروهتا مع ارتفاع الطلب على

النفط على املدى القريب ،مث ستنخفض إىل حوايل  70مليون برميل يف اليوم حبلول عام ،2040
بينما ارتفع استهالك الغاز الطبيعي مبقدار الربع فقط من املبلغ املتوقع يف سيناريو السياسات اجلديدة.
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بالنظر إىل الدخل املتوقع من النفط والغاز حىت عام  ،2040يربز بنحو صارخ الفرق يف
هذه السيناريوات الثالثة احملتملة.
الدخل الصايف من النفط والغاز حسب السيناريو للمدة من 2040 - 2010
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الدخل الصايف من النفط والغاز حسب السيناريو والفرد الواحد للمدة من 2040 - 2010

عدم فعل شيء ليس حالً
إذن ما الذي ميكن أن تفعله االقتصادات املنتجة للتحضري هلذه اجملموعة من العقود
املستقبلية احملتملة؟
تتمثل املهمة الرئيسة يف تطوير اقتصادات أكثر تنوعاً وديناميكية وتعتمد قليالً على إيرادات
النفط والغاز .يعمل امليل على إعادة تدوير هذه العائدات إىل وظائف غري منتجة يف كشوف
املرتبات العامة على توضيح سبب اخنفاض إنتاجية العمل يف االقتصادات املنتجة الرئيسة يف الشرق
األوسط ومشال أفريقيا.
تتفاقم الضغوط على مناذج التنمية احلالية بسبب الضغوط الدميوغرافية -على سبيل املثال-
أكثر من  %50من السكان الذين يعيشون يف منطقة الشرق األوسط تقل أعمارهم عن 30
عاماً ،والنسبة أعلى من  %70يف نيجرييا .ولن يكون الدخل من النفط والغاز كافياً إلتاحة الفرص
جلميع الباحثني عن الدخول يف سوق العمل.
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اإلنتاجية يف بلدان خمتارة يف منطقة الشرق األوسط ومشال أفريقيا للمدة من 2015 - 1970

تعبيد الطريق إىل األمام
إن أجندة اإلصالح لالقتصادات املنتجة أوسع بكثري من الطاقة ،الغرض الرئيس هو توسيع
الفرص يف قطاعات االقتصاد األخرى .ومع ذلك ،فإن جهود اإلصالح الشاملة ستستفيد بنحو
كبري من قطاع الطاقة الذي يعمل جيداً ،والذي ميكن أن يوفر منصة فعالة -من حيث اإليرادات
وامليزة النسبية -لتحقيق أهداف اجتماعية واقتصادية أوسع.
توجد ستة جماالت ميكن أن يساعد قطاع الطاقة فيها:
•احلصول على املزيد من القيمة احمللية من اهليدروكربونات ،عرب طريق االستثمار يف املصب يف
صناعة التكرير والبرتوكيماويات.
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•استخدام الغاز الطبيعي اسرتاتيجياً لدعم أهداف التنويع :إن الغاز أقل رحبية من النفط ،لكنه
ميكن أن يدعم اسرتاتيجية صناعية بطريقة ال يستطيع النفط أن يفعلها.
•االستفادة من إمكانات الطاقة اليت ال حتتوي على الكربون بنحو كبري :هناك جمال كبري؛ لزيادة
االستخدام الفعال للطاقة املتجددة والطاقة النووية (يف بعض البلدان).
•التخلص التدرجيي من االستهالك املدعوم للوقود األحفوري :ميكن أن يؤدي إصالح التسعري،
إىل جانب زيادة كفاءة الطاقة ،إىل تقليل االستهالك املهدر مع االحتفاظ مبيزة اقتصادية من
الطاقة.
•ضمان االستثمار الكايف يف املنبع :توفر القدرة على احلفاظ على عائدات النفط والغاز
مبستويات معقولة عنصراً مهماً الستقرار االقتصاد ككل.
•دعم تكنولوجيات الطاقة املتقدمة :يتمتع العديد من املنتجني خبربة عاملية رائدة متكنها من دعم
االبتكار واحلد من األضرار البيئية للنفط والغاز.
وفيما لالقتصادات الغنية باملوارد ،خيلق االعتماد الكبري على إيرادات اهليدروكربون إىل جانب
تقلبات األسعار عيوباً معروفة .وتساعد بيئة السوق والسياسة احلالية يف زيادة هذه املشكالت،
فضالً عن وجود أسئلة حتيط بتأثري ثورة الصخر الزييت على املدى القصري ،إىل جانب أسئلة هيكلية
طويلة األمد بشأن توقعات الطلب .واستجابة هلذه الظروف املتغرية ،يُظهر العديد من املنتجني
الرئيسني التزاماً متجدداً باإلصالح والتنويع االقتصادي.
املصدر:
https://www.iea.org/reports/outlook-for-producer-economies
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