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 النزاع الأذربيجاين – الأرميني:

 انعكا�صات الت�صعيد املحتمل على الطاقة

Azerbaijan-Armenia conflict:
Energy implications of a potential escalation

اأواخر  اإندلع في  اأن القتال الذي  اأذربيجان واأرمينيا قائمة ل�سنوات عديدة، ويبدو  كانت التوترات بين 

الطرفين.  مواقفها من  بالنظر في  الإقليمية  القوى  تقوم  اأن  في  وت�سبب  اأكثر حدة  2020 هو  �سبتمبر  �سهر 

فرو�سيا لها عالقات طويلة مع اأرمينيا، كما لديها ارتباطات �سيا�سية واقت�سادية مع اأذربيجان. وتركيا قريبة 

اأذربيجان وهي �سريك في خطوط الأنابيب التي تنقل �سادرات النفط والغاز الأذاري، كما تمتلك ح�سة  من 

في اأن�سطة ال�ستك�ساف والإنتاج في م�سروعين رئي�سيين وهما م�سروع نفط ACG، وم�سروع غاز �ساه دنيز.  

والجدير بالذكر اأن خطوط اأنابيب �سادرات النفط والغاز تمر بالقرب من منطقة النزاع نقورني كارباخ. ويركز 

هذا التقرير على التاأثيرات المحتملة لهذا النزاع على اأ�سواق الطاقة العالمية وعلى الق�سايا الأخرى اإذا ما 

ح�سلت انقطاعات في النفط والغاز المنقول عبر الأنابيب.

- �إنتاج و�صادر�ت �لنفط و�لغاز من �أذربيجان:

بلغ اإنتاج النفط في اأذربيجان ذروته في عام 2015 حيث و�سل اإلى 880 األف ب/ي، ثم بداأ بالتراجع 

حتى و�سل اإلى 793 األف ب/ي في عام 2019. ويتركز اإنتاج الطاقة في اأذربيجان ب�سورة كبيرة في حقلين 

اأذربيجان، وو�سل  اإنتاج  بحريين وهما: ACG و�ساه دنيز. وي�سكل اإنتاج النفط من هذين الحقلين 70% من 

الإنتاج في حقل ACG اإلى ذروته في 2009-2010 حيث بلغ 800 األف ب/ي. وو�سل اإنتاج الحقل في عام 

2019 اإلى 530 األف ب/ي كما يو�سح ال�سكل )1(. وانخف�ست �سادرات النفط من اأذربيجان من 724 األف 
ب/ي في عام 2014 اإلى 660 األف ب/ي في عام 2019. وبقيت ح�سة �سادرات النفط في اإنتاجه م�ستقرة 

تقريبا خالل الفترة 2014-2019 حيث بلغت 83% في عام 2019 بالمقارنة مع 84% في عام 2014.

المقال �سدر في الموقع الإلكتروني لمعهد اأك�سفورد لدرا�سات الطاقة وقد تم ترجمته اإلى اللغة العربية باإذن من المعهد
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ال�شكل)1(

اإنتاج النفط في اإذربيجان

ال�شكل)2(

اإنتاج الغاز في اإذربيجان

وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي فقد ارتفع اإنتاجه من 18.8 مليار متر مكعب في عام 2014 اإلى 24.5 

مليار متر مكعب في عام 2019 ال�سكل )2(، كما ارتفعت �سادراته خالل الفترة نف�سها من 8.1 مليار متر مكعب 

اإلى 11.8 مليار متر مكعب كما يو�سح الجدول اأدناه.

الجدول )1(

ميزان النفط والغاز في اأذربيجان

201420152016201720182019
النفط اخلام )األف ب/ي(

865880868818821793انتاج النفط 
724742739694690660�سادرات النفط 

848485858483ح�سة ال�سادرات من اإنتاج النفط )%(
الغاز الطبيعي )مليار مرت مكعب(

18.819.218.718.219.224.5اإنتاج الغاز 
11.011.411.210.911.112.6الطلب املحلي على الغاز 

0.00.00.32.11.80.0م�ستوردات الغاز
8.18.18.08.99.911.8�سادرات الغاز

Source: Energy of Azerbaijan annual Yearbook، Azerbaijan State Statistical Committee )Azstat(.

- �أهمية �لنفط و�لغاز لالقت�صاد �لأذ�ري:

ترتبط التنمية القت�سادية في اأذربيجان ارتباطا وثيقا ب�سادراتها من النفط الخام والمنتجات النفطية 

والغاز الطبيعي. ويتبين من الجدول )2( اأن قيمة ال�سادرات ال�سلعية الإجمالية قد انخف�ست من 30.2 مليار 

دولر اأمريكي في عام 2014 اإلى 19.5 مليار دولر في عام 2019. وفي الوقت نف�سه ارتفعت قيمة الواردات 
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ال�سلعية من 9.2 مليار دولر اإلى 13.7 مليار دولر اأمريكي، وعليه فقد انخف�ض الفائ�ض التجاري من 21 مليار 

دولر اإلى 5.8 مليار دولر. وت�سكل ال�سادرات من النفط والغاز ح�سة كبيرة في اإجمالي ال�سادرات ال�سلعية 

حيث بلغت هذه الح�سة 90% في عام 2019، وذلك على الرغم من انخفا�ض قيمة �سادرات النفط والغاز من 

26.7 مليار دولر اأمريكي )26.4 مليار دولر من النفط الخام والمنتجات النفطية و0.3 مليار دولر من الغاز( 
في عام 2014 اإلى 17.5 مليار دولر )14.9 مليار دولر من النفط الخام والمنتجات النفطية و2.6 مليار دولر 

من الغاز( في عام 2019.

الجدول )2(

قيمة �شادرات النفط والغاز الطبيعي من اأذربيجان

)مليار دوالر اأمريكي(

201420152016201720182019

30.216.613.115.520.319.5ال�شادرات ال�شلعية االإجمالية
9.29.28.58.811.513.7الواردات ال�شلعية االإجمالية  

21.07.44.66.78.95.8امليزان التجاري  

24.912.410.312.316.314.4�شادرات النفط اخلام  
1.50.80.40.30.50.5�شادرات املنتجات النفطية 

0.31.51.01.31.72.6�شادرات الغاز 
26.714.711.713.918.617.5اإجمايل �شادرات النفط والغاز 

888889909190ح�شة �شادرات النفط والغاز من ال�شادرات االإجمالية )%(

837579798074ح�شة �شادرات النفط اخلام من ال�شادرات االإجمالية )%(

1978813ح�شة �شادرات الغاز من ال�شادرات االإجمالية )%(

Source: Foreign Trade of Azerbaijan، statistical yearbook، AzStat، various years. 

ومن �صمن ما تو�صل �إليه �لتقرير من ��صتنتاجات، ما يلي:

• الإمدادات 	 بف�سل  األف ب/ي(   700-650 )حوالي  الأذاري  النفط  �سادرات  توقف  معالجة  يمكن 

الفائ�سة الحالية في ال�سوق، وهذه مهمة �سهلة اإذا ما كان اأي انقطاع ق�سير المدى. ولما كان الخام 

الأذاري من النوع الخفيف ذي المحتوى المنخف�ض من الكبريت فاإنه من الممكن اأن يكون هناك تاأثير 

�سئيل على الفوارق ال�سعرية على الخامات الخفيفة-الثقيلة في منطقة البحر المتو�سط.

• 	 – اأذربيجان  الرئي�سية ل�سادرات  ال�سوق   – اأثبتت تركيا  الغاز حيث  يمكن تعوي�ض معظم �سادرات 

في ال�سنوات القليلة الما�سية قدرتها على ا�ستخدام خيارات وا�سعة من محافظ الإمدادات وعلى 
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الح�سول على المزيد من الغاز الطبيعي الم�سيل. اإن التاأثير الرئي�سي لأي انخفا�ض في الإمدادات 

الوحيد  والبديل  اأذربيجان،  الغاز من  اإمدادات  95% من  التي تح�سل على  �سيكون على جورجيا 

المتاح لها هو اللجوء مرة اأخرى اإلى اإمدادات الغاز الرو�سي.

• اإن ال�سادرات من خالل “الممر الجنوبي” )Southern Corridor( عبر خط اأنابيب الغاز عبر 	

الأدرياتيك )Trans Adriatic Pipeline - TAP( هي غير ذات �سلة الآن لأن هذا الخط �سيبداأ 

بالعمل في وقت ما في الربع الأخير من عام 2020.

• قطاع 	 على  عالية  ب�سورة  الأذري  القت�ساد  يعتمد  حيث  اأذربيجان  على  الرئي�سي  التاأثير  �سيكون 

الهيدروكربونات وعلى �سادرات النفط والغاز اإذ اأن �سادرات النفط الخام ت�سكل حوالي 75% من 

قيمة ال�سادرات.

اعتمادها  ب�سبب  نف�سها  اأذربيجان  �ستواجهها  المحتملة  الرئي�سية  الم�سكلة  اأن  التقرير  وي�ستخل�ض من 

القت�سادي الكبير على النفط خ�سو�سا. 
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