ملخ�ص لتقرير معهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقةاملعنون بـ

«مقارنة تاريخية لأ�سواق النفط والغاز و�أ�سعارهما ،عام 2020
هل هو جمرد حدث دوري متطرف �أم ت�سارع يف االنتقال الطاقي؟»
FC
Subheading
Subheading
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”?an extreme cyclical event or an acceleration of the energy transition
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يُ عد النفط والغاز م�صدرين خمتلفني للطاقة ومتناف�سني يف �أ�سواق الطاقة املختلفة ،وكالهما مر
مبراحل تاريخية خمتلفة بدء ًا ب�سيطرة ال�شركات الكربى والتدخل احلكومي ودورات من االزدهار
ً
ً
ً
وا�سعا للمقارنة بني �صناعة النفط و�صناعة
وتاريخيا
اقت�صاديا
والك�ساد .تتناول هذه الورقة منظور ًا
الغاز ،وحتديد ًا فيما يتعلق بق�ضايا الت�سعري.

�أ�سواق النفط واالحتكارات والأ�سعار
كانت �صناعة النفط و�أ�سواقه تدار خالل فترة خم�سينيات و�ستينيات القرن الما�ضي من قبل �شركات
النفط الكبرى ،وذلك من خالل�:أوالً-التكامل الر�أ�سي لل�صناعة وذلك باال�ستحواذ على عمليات ا�ستك�شاف النفط
و�إنتاجه ونقله وتكريره وتوزيع وت�سويق المنتجات النهائية ،وكان يتم �ضبط الإنتاج وفقاً للطلب ال�سائد على
المنتجات البترولية ل�ضمان ا�ستقرار الأ�سعار ب�شكل عام.ثانياً -من خالل التكامل الأفقي لل�صناعة،بهدف توفير
�إمدادات النفط من مناطق جغرافية مختلفة حول العالم ،ل�ضمان توازن العر�ض والطلب ب�أقل تكلفة،وقد تم

تحقيق ذلك التوجه من خالل الملكية الم�شتركة في العديد من ال�شركات العاملة في جميع �أنحاء منطقة ال�شرق
الأو�سط ،والقيام بت�سعير النفط با�ستخدام “الأ�سعار المعلنة” لتعظيم عائداتها �ضمن �أنظمتها المتكاملة ر�أ�سياً
مقابل ح�صول الدول المنتجة للنفط على االتاوات على �أ�سا�س الن�سبة المئوية ،وقد تم العمل على �إبقاء الأ�سعار
المعلنة من قبل ال�شركات عند م�ستويات منخف�ضة من �أجل تقليل ح�صة تلك االتاوات.
ومع قرب نهاية فترة الخم�سينيات من القرن الما�ضي ،بد�أ منتجي النفط كفنزويال و�إيران في ممار�سة
ال�ضغط على ال�شركات الكبرى من �أجل زيادة عائداتهم النفطية وبالتالي م�ستويات الإنتاج .وكانت الأرباح الكبيرة

المقال �صدر في الموقع الإلكتروني لمعهد �أك�سفورد لدرا�سات الطاقة وقد تم ترجمته �إلى اللغة العربية ب�إذن من المعهد

التي تحققها �شركات النفط الكبرى عامل جذب ل�شركات النفط ال�صغرى “الم�ستقلة” التي كانت حري�صة
على �سرعة ا�ستخراج النفط وت�أمين عائد على ا�ستثماراتهم .و�أ�صبحت وفرة المعرو�ض النفطي وا�ضحة ،حيث
كان النفط يُعر�ض بخ�صم على الأ�سعار المعلنة .وفي الفترة من عام � 1960إلى عام  ،1965انخف�ضت ح�صة
ال�شركات الكبرى من طاقة التكرير الأوروبية ،و�أدت المناف�سة ال�شديدة في �أ�سواق المنتجات �إلى تقليل هام�ش
التكرير وزيادة ال�ضغط على �أ�سعار النفط .وفقدت ال�شركات الكبرى القدرة على تحقيق التوازن بين العر�ض
والطلب ،وزادت ال�ضغوط على الهيكل المتكامل لل�صناعة.
وفي الوقت نف�سه� ،أرادت الدول المنتجة زيادة ال�سعر المعلن و�إعادة ت�أكيد �سيطرتها على مواردها
الطبيعية ،مما �أدى �إلى التوجه نحو م�شاركة ر�أ�س المال في االمتيازات الممنوحة لل�شركات ،واللجوء �إلى عمليات
الت�أميم المبا�شر في بع�ض تلك الدول .وبناء على ذلك ،اتخذت الدول المنتجة �إجراء حا�سم ،وتم الترتيب لعقد
اجتماع في العا�شر من �شهر �سبتمبر  1960في العا�صمة العراقية ،بغداد ،وبعد �أربعة �أيام من المحادثات ،تم
االتفاق على �إن�شاء منظمة الدول الم�صدرة للبترول (�أوبك).1
لقد �أثرت الم�شاركة في ر�أ�س المال والت�أميم ب�شكل كبير على هيكل �صناعة النفط ،حيث فقدت ال�شركات
الكبرى احتياطيات كبيرة من النفط الخام ووجدت نف�سها تعاني من نق�ص متزايد في �صافي الدخل ،وتعتمد
FC Subheading
و�صول كاف �إلى النفط الخام لتلبية متطلباتها النهائية .ونتيجة لذلك تم
 Subheadingولم يعد لديها
على �إمدادات �أوبك،
تطوير �سوق نفطية خارج �سيطرة ال�شركات الكبرى.
وبذلك �إنتهت حقبة �سيطرة �شركات النفط الكبرى على �صناعة النفط الخام في �أوائل ال�سبعينيات من
القرن الما�ضي .وانتقلت ال�سيطرة على قرارات الإنتاج من تلك ال�شركات �إلى حكومات الدول المنتجة و�شركاتها
الوطنية ،مما �أعطاها �سلطة تقرير الإنتاج وتحديد �أ�سعار النفط .وقد تركز النظام الجديد على مفهوم ال�سعر
المرجعي ،و�أعتبر النفط العربي الخفيف ال�سعودي كخام مرجعي.
وقد ظلت دول �أوبك تعتمد على ال�شركات الكبرى ال�ستخراج النفط الخام وت�سويقه ،وهو ما �أدى �إلى
ت�ضييق نطاق التناف�سية في �سوق النفط .وتغير الو�ضع في �أواخر فترة ال�سبعينيات ،مع ظهور العبين جدد على
ال�ساحة النفطية العالمية .ومع انهيار ال�سيطرة الأفقية على �سوق النفط من قبل ال�شركات الكبرى� ،أ�صبحت
�أ�سعار النفط �شديدة التقلب.

 1الدول الم�شاركة في االجتماع :المملكة العربية ال�سعودية ودولة الكويت وجمهورية العراق و�إيران وفنزويال.
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الأ�سواق والأ�سعار “الفورية”
بعد انهيار التكامل الأفقي لل�صناعة في �أوائل فترة ال�سبعينيات ،انتهى التكامل الر�أ�سي �أي�ضاً بحدوث
الثورة الإيرانية عام  .1979و�أُجبرت ال�شركات الكبرى على �إلغاء �شحنات النفط ،مما دفع م�شتري النفط �إلى
اللجوء �إلى ال�سوق الفوري .وفي ظل عدم وجود �سوق متكامل ر�أ�سياً ت�سيطر عليه ال�شركات ب�إحكام ،ظهرت
اختالفات ب�ش�أن مواعيد ت�سليم ال�شحنات والكميات و�أنواع وموقع الخام الم�شترى من قبل م�صافي التكرير.
ولمعالجة هذه الم�شاكل ،كان على حاملي العقود االَجلة زيادة مقاي�ضات النفط الخام والتجارة فيما بينهم،
وكانت النتيجة حدوث نمو هائل في حجم التجارة الفورية.
وقد تعر�ضت ترتيبات الت�سعير الخا�صة بمنظمة �أوبك للت�شكيك ب�سبب تقلب الأ�سعار ،حيث لم يتم
تغيير الأ�سعار الر�سمية للنفط الخام ال�سعودي ب�شكل كافل يعك�س التقلبات في ال�سوق الفورية .وبالتالي كان من

الوا�ضح �أنه هناك حاجة �إلى �إدارة مخاطر الأ�سعار .ففي ال�سوق المتقلبة ،قد يحدث تغير في ال�سعر ب�شكل كبير
خالل الفترة الواقعة ما بين وقت ال�شراء وموعد الت�سليم ،مما يعر�ض البائع والم�شتري لمخاطر مالية كبيرة.
وفي نف�س الوقت تقريباً ،حدثت اكت�شافات نفطية كبيرة في بحر ال�شمال ،مما �سهل ن�سبياً من التداول الحر
لل�سلع التي يمكن ا�ستخدامها لإدارة مخاطر الأ�سعار .و بحلول عام � ،1980أ�صبحت منطقة بحر ال�شمال م�صدراً
خارج FC
Subheading
Subheading
منظمة �أوبك .وبدعم من القانون البريطاني ،من خالل العقود الموحدة،
النفط الخام من
هاماً لإمدادات
وعدم وجود قيود على وجهة ال�شحنات ال ُم�صدرة والمزايا ال�ضريبية� ،أ�صبح �سوق بحر ال�شمال «برنت”هو �أول
�سوق فوري.
وقد �أدى عدم وجود اتفاق بين دول �أوبك في م�ؤتمر عام  1980الذي ُعقد في الجزائر� ،إلى ظهور
�سيا�سة المجانية للجميع ” .”free for allونتيجة تخلى معظم دول �أوبك عن االلتزام بنظام “الأ�سعار الر�سمية”،
ا�ضطرت المملكة العربية ال�سعودية �إلى خف�ض �إنتاجها و�أن ت�ؤدي دور «المنتج المرجح»� .إال �إنها قررت بعد
ذلك ا�ستعادة ح�صتها من ال�سوق العالمية ،نتيجة التراجع الم�ستمر في حجم �صادراتها،وذلك عن طريق تقديم
تخفي�ضات كبيرة على مبيعاتها من النفط و زادت من �إنتاجها ب�صورة كبيرة ،وبد�أت جميع دول �أوبك تقريباً في
منح تخفي�ضات كبيرة على مبيعاتها ،وهو ما �أدى في الأخير �إلى هبوط �أ�سعار النفط.
وقد حدث انتعا�ش تدريجي للأ�سعار في �أعقاب اجتماع منظمة �أوبك في �شهر نوفمبر 1986الذي غير
من الإ�ستراتيجية العامة للمنظمة بعيداً عن نظام “الأ�سعار الر�سمية” وتم الإتفاق على �إدارة �إمدادات �أوبك من
خالل نظام الح�ص�ص .واعتمدت دول �أوبك نظام جديد للت�سعير يق�ضي بالتعاقد على ا�سعار مرتبطة بالأ�سعار
الفورية للنفوط المرجعية وت�سمى الت�سعير بالمعادلة ،وبذلك ا�صبحت الأ�سعار الفورية هي ال�سائدة.
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وبحلول عام  ،1987تم ربط �أكثر من  60%من �أ�سعار النفط المتداولة بالأ�سواق الفورية ،ولم يتغير حتى
االَن مبد�أ ربط �أ�سعار الخامات المختلفة ب�أنواع �أخرى من خامات القيا�س الدولية المرجعية.
وظهرت بعد ذلك ثالثة خامات قيا�سية رئي�سية في �أ�سواق النفط الرئي�سية وهي خام غرب تك�سا�س
الو�سيط في الواليات المتحدة ،وخام برنت في حو�ض الأطل�سي ،وخام دبي في �آ�سيا .ونظراً لكون خام برنت
محمول بحراً ،فقد كان هو الخام المرجعي الدولي الرئي�سي .ومع مرور الوقت� ،شهدت الخامات القيا�سية
الثالثة فترات من ال�صعود والهبوط ناجمة ب�شكل رئي�سي عن التغيرات في حجم الإمدادات النفطية.
وبد�أ تداول عقد خام غرب تك�سا�س الو�سيط بالأ�سواق في فترة ثمانينيات القرن الما�ضي ،عقب رفع
الرقابة على الأ�سعار الأمريكية في عام  ،1981و�إن�شاء عقد  WTIالآجل في بور�صة نيويورك التجارية
( )NYMEXفي مار�س  .1983وبعد عام  ،2011انتع�ش �إنتاج النفط ال�صخري الأمريكي ب�شكل كبير ،مما
�أدى �إلى زيادة العر�ض المحلي .ونظراً لوجود حظر على �صادرات النفط الأمريكية في ذلك الوقت� ،أدى فائ�ض
العر�ض �إلى انخفا�ض �سعر خام غرب تك�سا�س مقارنة بالمعايير الأخرى .وبناء على ذلك تم تداول خام غرب
تك�سا�س بالإ�ضافة �إلى خام لويزيانا الخفيف المحلي بخ�صومات كبيرة عن خام برنت ،و�أ�صبح عديم الجدوى
للتداول في الأ�سواق الدولية للنفط المحمول بحراً .وكان التحدي الأكبر لمعيار خام غرب تك�سا�س الو�سيط
Subheading
Subheading
FCالهائل في �إنتاج النفط ال�صخري ،مما �أدى في النهاية �إلى رفع حظر
النمو
إنتاج الكندي ،هو
بخالف ارتفاع ال
ت�صدير النفط في عام  2015وهو ما خفف من ال�ضغط على مركز التخزين «”Cushingفي والية �أوكالهما
ورفع الأ�سعار ،و�أعاد خام غرب تك�سا�س الو�سيط دوره في االت�صال ب�أ�سواق النفط العالمية.
وبد�أ التطور الهائل ل�سوق خام برنت بطريقة موازية ومماثلة ،حيث كان فتح �أ�سواق الطاقة للمناف�سة في
المملكة المتحدة في عامي  1981و  1982عام ً
ال فعاالً في نمو الأ�سواق االَجلة .وتم �سحب �أعمال التنقيب
والإنتاج من �شركة النفط الوطنية البريطانية ( ،)BNOCلت�صبح فيما بعد جزءاً من �شركة .BPوبد�أ تداول خام
برنت ك�سوق “�آجل” �أو “نقدي” ،ونظراً لكونه يمثل �سعر للنفط المادي الفعلي ،تم ا�ستخدام خام برنت كمعيار
لتداول �أنواع �أخرى من النفط الخام.ونظراً النخفا�ض الإنتاج ،تم �إدخال درجات �أخرى من خام بحر ال�شمال
الخفيف تدريجياً في �آلية ت�سليم خام برنت ،ليت�شكل ما يُطلق عليه حالياً �سلة برنت �أو “  ”BFOETوهي تتكون
من خامات  ،Brent, Forties, Oseberg, Ekofisk, Trollويتداول خام برنت كعقد �آجل منذ عام 1983
وهو ُمدرج في بور�صتي  ICEو .CME
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ت�سعير الغاز :م�سيرة طويلة
لم يعتمد ت�سعير الغاز على قوى العر�ض والطلب ،مثل النفط ،ولكن ت�سعير الغاز كان نتاج ل�سلوك
احتكاري تمييزي نا�شئ عن االحتكار الطبيعي في العديد من الأ�سواق ،حيث كان البائعون �أو الم�شترون قادرين
على تق�سيم الأ�سواق المحلية والدولية وفر�ض �أ�سعار مختلفة على العمالء لنف�س المنتج .وكانت العقبات
الرئي�سية �أمام التغييرات في ت�سعير الغاز هي االفتقار �إلى ال�شفافية ،فقد كانت ال�سرية التجارية �شرطاً للعقود
الدولية في �أغلب الأحوال ،وكانت الأ�سعار المحلية غير متوفرة في الإح�صاءات الر�سمية للعديد من الدول .كما
�أن الغاز له عدد كبير من وحدات القيا�س (وحدة حرارية بريطانية ،متر مكعب  ،ميجاواط � /ساعة ،طن من
الغاز الطبيعي الم�سال).
وب�شكل عام ،ا�ستحوذت �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية على غالبية تجارة الغاز الدولية خالل الأربعين عام
الما�ضية ،وانتقلت من الأ�سواق االحتكارية �إلى الأ�سواق التناف�سية� .إال �أن الأ�سواق الآ�سيوية التي ت�ستورد نحو
 % 75-70من الغاز الطبيعي الم�سال العالمي ،ظلت �أ�سواقها احتكارية �إلى حد كبير ،ويهيمن عليها الت�سعير
المرتبط بالنفط.
تطور �أ�سعار الغاز في الأ�سواق بمختلف الدول والمناطق
FC Subheading Subheading

يُعد �شهر �أبريل  1990هو تاريخ بدء �أ�سواق ت�سعير الغاز الوطنية والدولية ،تزامناً مع بداية �سوق العقود
الآجلة في NYMEXا�ستناداً �إلى �أ�سعار مركز هنري الأمريكي Henry Hubالفورية .فقد تخلت ك ً
ال من
الواليات المتحدة وكندا عن تنظيم الأ�سعار ُمنذ عقود طويلة ،وذلك بعد فترة وجيزة من الت�سعير المتعلق بالنفط
(بما في ذلك المك�سيك) ،وقد توا�صل تطور عملية الت�سعير بعد ذلك لفترة ا�ستمرت على مدى ثالث عقود.
و�أدى �إلغاء تنظيم الأ�سعار �إلى �إطالق العنان لإمدادات الغاز التقليدية التي كانت مقيدة بقواعد الدولة والقواعد
الفيدرالية ،وهو ما ت�سبب في وجود فائ�ض كبير في العر�ض مقارنة بالطلب في مركز Henry Hubوالمراكز
النا�شئة الأخرى.
تحول التركيز �إلى الغاز الطبيعي الم�سال
وفي الن�صف الثاني من عام  ،2010تحول التركيز واالهتمام �إلى �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سال ،ويرجع
ذلك جزئياً �إلى الزيادة الهائلة في العر�ض العالمي للغاز الطبيعي الم�سال ،و�أي�ضاً ب�سبب تقلب �أ�سعار النفط التي
�أثرت بدورها على عقود الغاز الطبيعي الم�سال المرتبطة بالنفط .وتعتبر �آ�سيا المعقل الأخير لربط �أ�سعار الغاز
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بالنفط ،وخا�صة �أ�سواق الغاز الطبيعي الم�سال الرئي�سية والنا�شئة حيث ت�ستند العقود التقليدية طويلة الأجل
�إلى �أ�سعار النفط الخام ويتم ربطها بها .وف�ض ً
ال عن م�ساهمتها في العر�ض العالمي للغاز الطبيعي الم�سال ،كان
للم�شاريع الأمريكية ت�أثير كبير ووا�ضح على ال�سيولة التجارية وظهور م�ؤ�شر �أ�سعار للغاز الطبيعي الم�سال في
�آ�سيا.
تو�سعت عمليات الت�سليم الفوري للغاز الطبيعي الم�سال والتجارة ق�صيرة الأجل ب�شكل كبير في عام
 2010لت�صل �إلى  % 34من �إجمالي تجارة الغاز الطبيعي الم�سال في عام  .2019حيث تم في ذلك العام،
ت�سليم حوالي  % 60من هذه ال�شحنات �إلى �آ�سيا ،وذلك باال�ستناد �إلى حد كبير على �سعر Platts Japan-
.Korea Marker
ومن المرجح �أن ي�ؤدي التو�سع ال�سريع في التجارة ق�صيرة الأجل في �آ�سيا �إلى ت�سريع عملية تطوير �أ�سعار
ال�سوق ،كما هو الحال في ك ً
ال من �أمريكا ال�شمالية و�أوروبا.كما �أنه من المرجح �أن توا�صل �أ�سعار ال�سوق االنت�شار
عبر الأ�سواق الآ�سيوية ،وذلك في ظل الزيادة المتوقعة في �إمدادات الغاز الطبيعي الم�سال التي ت�ضمنتها
قرارات اال�ستثمار النهائية ب�ش�أن الم�شاريع في عام  2019من جهة ،و�آفاق الطلب غير الم�ؤكدة ب�سبب الركود
المتوقع على خلفية جائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد ( )Covid-19الذي من المحتمل �أن يقابله انخفا�ض في
أخرى.
�أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سال من جهة �
FC Subheading Subheading
هذا وقد �أدى االنهيار في �أ�سعار الغاز الطبيعي الم�سال الآ�سيوية 2في عام  2019قبل انهيار �أ�سعار
النفط في عام � 2020إلى زيادة احتمال حدوث ت�سونامي جديد على النمط الأوروبي من مراجعات الأ�سعار ،مع
الت�أكيد على �أن بع�ض هذه الإجراءات جارية بالفعل .فقد قام الم�شترون (بقيادة ال�صين والهند تليهما اليابان
وكوريا) ب�إدعاء حالة القوة القاهرة على عقود الغاز الطبيعي الم�سال الخا�صة بهم ،بناء على مزيج من عدم
القدرة على �أخذ ال�شحنات (ب�سبب انهيار الطلب) والم�شاكل اللوج�ستية في الموانئ ب�سبب جائحة فيرو�س كورونا
الم�ستجد (.)Covid-19
وب�شكل عام� ،أدى االنهيار في �أ�سعار النفط والغاز في عام  ،2020ب�سبب تراجع الن�شاط االقت�صادي
الناجم عن جائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد (� ،)Covid-19إلى �إثارة النقا�ش حول ما �إذا كان هذا الحدث
مجرد ن�سخة متطرفة من دورة ال�سلع الم�ألوفة �أم �أنها قد ت�ؤدي �إلى نقطة تحول لأ�سواق النفط والغاز الطبيعي.
مما قد يُ �سرع من االنتقال الطاقي بعيد ًا عن الوقود الأحفوري ،ونحو ع�صر منخف�ض الكربون.
 2ت�سبب فائ�ض الإمدادات العالمية من الغاز الطبيعي الم�سال خالل عام  2019نتيجة دخول خم�سة م�شروعات جديدة �ضخمة في الواليات المتحدة و�أ�ستراليا
مرحلة الإنتاج ،بالإ�ضافة �إلى بدء ت�شغيل م�شروعين �صغيرين في رو�سيا والأرجنتين في �إنهيار الأ�سعار في الأ�سواق االَ�سيوية.
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مجرد حدث دوري متطرف ؟
عقب “الركود الكبير” في االقت�صاد العالمي الذي حدث عام  ،2008عملت منظمة �أوبك جاهدة لتحقيق
التوازن في ال�سوق من خالل خف�ض الإنتاج .وقد مهدت م�ستويات الأ�سعار التي تجاوزت  100دوالر للبرميل
في �أوائل عام  2010الطريق �أمام م�شاركين جدد في ال�سوق النفطية ،مما �أدى �إلى �ضخ ا�ستثمارات �ضخمة
في الإنتاج والتقنيات الجديدة ،وعلى وجه الخ�صو�ص النفط ال�صخري الأمريكي .وفي نوفمبر  ،2014بد�أت ما
�أطلق عليه «حرب �أ�سعار» على النفط ال�صخري من خالل زيادة الإنتاج ،وقد ت�سبب انهيار �أ�سعار النفط في �إثارة
القلق بين �أع�ضاء منظمة �أوبك مما �أثر �سلبياً على عائداتهم ،وفي �أواخر عام  ،2016تو�صلت منظمة �أوبك �إلى
تحالف تاريخي مع المنتجين من خارج المنظمة� ،أطلق عليه �إتفاق التعاون «�أوبك .»+
وفي مار�س  ،2020وبعد عدم تو�صل دول �أوبك� +إلى �إتفاق ب�ش�أن تخفي�ضات الإنتاج ،في مواجهة �أكبر

انهيار في الطلب العالمي في التاريخ الحديث ب�سبب جائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد ( ،)Covid-19انخف�ضت
الأ�سعار �إلى ما دون  30دوالر للبرميل ،مما ت�سبب في قلق وا�سع النطاق .وفي � 12أبريل  ،2020وبدعم من
الواليات المتحدة الأمريكية ودول مجموعة الع�شرين الأخرى ،وافقت دول �أوبك +على خف�ض ما يقرب من %10
من �إمدادات النفط الخام العالمية .وبعد ثمانية �أيام فقط من الإتفاق �شهدت �أ�سعار خام غرب تك�سا�س االَجلة
للبرميل ،ب�سبب الإنخفا�ض الحاد في الطلب وعدم توافر م�ساحة كافية
م�ستوى دون �صفر
�إنخفا�ضاً �إلى
دوالر FC
Subheading
Subheading
للتخزين .وقد ك�شفت هذه الأحداث بو�ضوح عن عدم قدرة منظمة �أوبك منفردة على تحقيق التوازن في ال�سوق.
وقد و�صلت “وفرة” �إمدادات الغاز الطبيعي الم�سال التي توقعها المراقبون منذ فترة طويلة في نهاية
عام  ،2018ولم يكن الطلب في �آ�سيا قوياً بما يكفي لدعم الأ�سعار .ومع بداية عام  2019بد�أ االنهيار في �أ�سعار
الغاز الفورية الإقليمية وا�ستمرت طوال ذلك العام وحتى العام الحالي  ،2020حيث تتراوح الأ�سعار في نطاق
يتراوح ما بين � 1.5إلى  2.0دوالر /مليون وحدة حرارية بريطانية ،وهو �أمر غير م�سبوق من حيث م�ستوى ال�سعر،
وقد ت�شهد �إنخفا�ضاً �أكثر من ذلك الم�ستوى مع امتالء طاقات التخزين الأوروبي في منت�صف العام.
وكان من المتوقع حتى قبل حدوث جائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد (� ،)Covid-19أن تظل �أ�سعار
الغاز الطبيعي منخف�ضة لعدة �سنوات ،و�سي�ؤدي الركود الالحق �إلى تمديد هذه الفترة ،وربما يقابله �إلى حد ما
ت�أخر لفترة طويلة في تنفيذ الم�شاريع قيد الإن�شاء ب�سبب بع�ض الم�شاكل اللوج�ستية ،كما �أن هناك الكثير من
الم�شاريع في انتظار اتخاذ قرار اال�ستثمار النهائي.
وب�شكل مخت�صر ،يمثل عام  2020حدثاً دورياً �شديداً لكل من �أ�سواق النفط والغاز ،ويمكن �أن تبقي
الأ�سعار عند م�ستويات منخف�ضة لعدة �أعوام .و�أ�صبح من الوا�ضح �أن ديناميكيات �سوق النفط والغاز �أ�صبحت
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مختلفة ب�شكل متزايد مقارنة بو�ضعها خالل العقود العديدة الما�ضية .فهناك وفرة في الإمدادات من النفط
والغاز ولكن لأ�سباب مختلفة .وتُعد ثورة النفط والغاز ال�صخري الأمريكي هي القا�سم الم�شترك الذي �أثر ب�شكل
كبير على كال ال�سوقين .تزامناً مع بدء م�شاريع الغاز الطبيعي الم�سال الأمريكية الجديدة (وكذلك الرو�سية
والأ�سترالية) التي ت�أخر العديد منها ،واالنخفا�ض الأكبر من المتوقع في الطلب في �آ�سيا ،وعدم وجود �أي �آلية
“لتحقيق التوازن” في ال�سوق.
هذا ولم يكن �ضعف �سوق النفط وا�ضحاً بعد عام  2016ب�سبب اتفاق دول (�أوبك ،)+وبالتالي كان الت�أثير
على الأ�سعار في عام � 2020أكثر دراماتيكية .ومن المرجح �أن يكون انخفا�ض الطلب على النفط في قطاع
النقل �أكبر من انخفا�ض الطلب على الغاز الذي من المتوقع �أن يواجه تحديات خا�صة في قطاع الطاقة .وب�شكل
عام ،من المحتمل �أن ت�ؤدي هذه الدورة �إلى بيئة �أكثر تناف�سية لكال النوعين من الوقود.
فمن المنظور الق�صير المدى� ،ستكون العنا�صر الحا�سمة هي �سرعة االنتعا�ش االقت�صادي ،وت�أثيره على
الطلب على النفط والغاز ،وما �إذا كان عدم اال�ستقرار االقت�صادي في الدول المنتجة للنفط والغاز يمكن �أن
ي�ؤدي �إلى عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،والذي بدوره يمكن �أن يحد من العر�ض ويخلق انتعا�ش الأ�سعار ب�شكل �أ�سرع.
وبناء على ما تقدم ،يمكن �أن تكون �أحداث عام  2020لمحة عن التغيرات القادمة فيما يتعلق بانتقال الطاقة
على المدى الطويل.
FC Subheading Subheading
هل هي بداية ت�سارع الإنتقال الطاقي“ ”Energy Transitionبعيداً عن الوقود الأحفوري ؟
ت�سببت جائحة فيرو�س كورونا الم�ستجد ( ،)Covid-19واالنهيار في �أ�سعار النفط والغاز ،وتوقع
حدوث �إنخفا�ض كبير في الطلب على النفط ،وربما �أي�ضاً على الغاز ،في زيادة احتمالية تحول الطاقة ب�شكل
مت�سارع وكبير .وفي هذا ال�سياق ،ت�شير بع�ض الأراء �إلى �أن هذه الأحداث قد تكون بداية لنهاية ع�صر النفط
والغاز ،و�أن م�ستويات الأ�سعار التي تتراوح بين  100-50دوالر/برميل للنفط الخام و 15-8دوالر /مليون وحدة
حرارية بريطانية للغاز ا�صبحت �شيئ من الما�ضي ولن تتكرر مرة �أخرى .وبناء على وجهة النظر هذه ،يتوقع
�أن ت�ستحوذ م�صادر الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة الجديدة المتاحة بتكاليف منخف�ضة على موازين الطاقة
تدريجياً .و�سيكون الوقود الأحفوري في فائ�ض دائم وب�أ�سعار منخف�ضة و�سيدخل في نهاية المطاف في دوامة
النهاية ،حيث يتخلى الم�ستثمرون عن القطاع للح�صول على عوائد �أعلى في م�شروعات �أخرى ذات جدوى.
وفي حين تتبنى �أراء �أخرى �صورة مختلفة تماماً ،مفادها �أن ارتفاع الفائ�ض في المعرو�ض من النفط
والغاز مقارنة بالطلب لفترة طويلة ،والإنخفا�ض الكبير في الأ�سعار� ،سي�ؤدي �إلى �إبطاء انتقال الطاقة ب�شكل
كبير .حيث �سي�ؤدي الت�شديد المالي من قبل الحكومات �إلى االفتقار للو�سائل الالزمة لدعم م�صادر وتقنيات
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الطاقة منخف�ضة الكربون ،كما �أن الإنخفا�ض في انبعاثات الكربون الناجم عن الركود �سيجعل من ال�سهل على
الحكومات تحقيق �أهدافها الفورية لخف�ض االنبعاثات دون فر�ض لوائح �إ�ضافية �أو �ضرائب على الكربون.
وب�صرف النظر عن حقيقة �أن هاتين النظرتين قد ت�ستندان ب�شكل كبير على بع�ض الآمال والتوقعات،
بدالً من التحليل المو�سع ،فمن المحتمل �أن يعتريهما بع�ض العيوب من �أهمها ،من المرجح �أن تكون العقود الآجلة
للنفط والغاز مختلفة اختالفاً جوهرياً لأن النفط يُعد في الغالب وقوداً للنقل،في حين �أن الغاز لديه هيكل طلب
�أكثر تنوعاً وتناف�سية .فالتحدي الحقيقي الذي يواجهه النفط في قطاع النقل هو �إحراز ال�سيارات الكهربائية
لتقدم تقني �سريع مع تخفي�ض التكاليف الم�صاحبة .وبالن�سبة للغاز الطبيعي ،ال يوجد مثل هذا التحدي
الفوري الوا�ضح ما لم يتم تطوير “الهيدروجين الأخ�ضر” (وهو الذي يتم �إنتاجه من خالل التحليل الكهربائي
للطاقة المتجددة) والم�ضخات الحرارية ،و�إدخالها على نطاق وا�سع جداً وبتكاليف �أقل بكثير .وبافترا�ض �أن
هذه التوقعات �ستحدث ،ف�إن ال�س�ؤال المهم هو كم من الوقت قد ي�ستغرق هذا التوجه ،مع االَخذ في الح�سبان
الق�صور الذاتي في قطاعات النقل والتدفئة ال�صناعية وال�سكنية.
ومن المتوقع �أن يكون م�ستقبل الوقود الأحفوري مختلفاً في مناطق مختلفة .ففي حين �أن �أوروبا ،على
الرغم من م�شاكلها المالية ،قد تم�ضي قدماً في االنتقال ال�سريع �إلى �صافي انبعاثات �صفرية ،ف�إن هذا التوجه
با�ستثناء �أجزاء من �أمريكا ال�شمالية .وفي هذا ال�سياق،من المتوقع �أن
غير مرئي في معظم المناطق الأخرى
FC Subheading Subheading
تكون غالبية الزيادة في الطلب على الطاقة في الدول الأ�سيوية خالل العقود القادمة ،ل�صالح م�صادر الطاقة
المتجددة والغاز الأقل تكلفة بكثير ،مع التخلي عن االعتماد على الفحم ،لكن االلتزام بالتحول ال�سريع والجذري
للطاقة لم يت�ضح ب�شكل كبير بعد.
�أن تطور �أنظمة الطاقة يُقا�س بالعقود الزمنية ،وفي حين �أنه ال يوجد خالف حول �إتجاه تغير موازين
الطاقة بعيداً عن الوقود الأحفوري �ستظل �أهم الق�ضايا الرئي�سية وهي النطاق الزمني ودرجة التزام الحكومات
في مناطق العالم المختلفة ماثلة �أمام الجميع.
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