ا�سرتاتيجية التنويع يف ظل عدم اليقني العميق للدول
امل�صدرة للنفط يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
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كان الفريو�س التاجي اجلديد “  ”Covid-19مبثابة تذكري وا�ضح ب�أننا نعي�ش يف عامل معقد ومرتابط،
حيث ميكن �أن تنت�شر رقعة ال�صدمات غري املتوقعة على الفور عرب احلدود والأ�سواق وال�صناعات ،مع
ت�أثريات ميكن �أن تكون �شديدة وي�صعب التنب�ؤ بها .ويف ظل هذه الظروف ،ت�شكل املخاطر ً
بعدا �أكرث
�أهمية جلميع القرارات ،حيث ميكن ل�صانع القرار اعتماد ا�سرتاتيجيات ت�ؤدي �إىل نتائج دون امل�ستوى
الأمثل مما ي�ؤدي �إىل ارتفاع تكلفة الفر�صة البديلة.

وميكن ت�صنيف �أنواع املخاطر �إىل ثالث �أنواع �أولها خماطر ميكن الوقاية منها ،وثانيها خماطر ا�سرتاتيجية
وثالثها خماطر ال ميكن ال�سيطرة عليها .فاملخاطر التي ميكن الوقاية منها ،وكما يوحي اال�سم ،هي خماطر
داخلية ميكن ال�سيطرة عليها وميكن جتنبها .بينما ترتبط املخاطر الإ�سرتاتيجية بتنفيذ �إ�سرتاتيجية معينة مثل
قرار تنفيذ خف�ض �إنتاج النفط �أو تو�سيع احل�صة ال�سوقية من خالل اعتماد �إ�سرتاتيجية �إمدادات كبرية احلجم.
�أما املخاطر غري القابلة للتحكم فيها هي خماطر خارجية �أي خارجة عن �سيطرة �صانع القرار مثل خطر فريو�س
كورونا  Covid-19و�آثاره على قطاع الطاقة واالقت�صاد ككل.
وقد تعر�ضت الدول امل�صدرة للنفط يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ل�صدمة مزدوجة وهي
�أزمة جائحة فريو�س كورونا امل�ستجد  Covid-19و�أزمة انهيار �أ�سعار النفط .وال ميكن لهذه الدول الت�أثري
على احتمالية وقوع �أحداث خماطر خارجية ولكنها قد تكون قادرة على التخفيف من الآثار ق�صرية املدى
وطويلة املدى لهذه الأحداث .والتحدي الرئي�سي هو اعتماد كل من اال�سرتاتيجيات ق�صرية املدى وطويلة الأجل
يف بيئة تت�سم بدرجة عالية من عدم اليقني .على �سبيل املثال ،هناك قدر كبري من عدم اليقني ب�ش�أن مدى

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

انكما�ش الطلب العاملي على النفط وفرتته ،ووترية ا�سرتداد الطلب لعافيته ،ومنو الطلب على النفط مبجرد
احتواء الفريو�س� .أي�ضا ،ال يزال من غري الوا�ضح كيـــف �ست�ؤثــــر جائحــــة  Covid-19على وتيـــــرة التحـول يف
الطاقة “� ”Energy Transitionأو ت�أثريها على الإ�صــــــالحات االقت�صــــادية وامل�ؤ�س�ســــية احلاليـــة يف الدول
امل�صدرة للنفط والتي تعتمد على عائدات النفط.
تناولت الورقة حتلي ً
ال لال�سرتاتيجيات الق�صرية والطويلة الأجل املتاحة للدول امل�صدرة للنفط يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا ا�ستجابة جلائحة فريو�س كورونا  covid-19واالنخفا�ض احلاد يف �أ�سعار
النفط وعائداته .ومت تو�ضيح كيفية ت�أثري حاالت عدم اليقني على م�س�ألة اختيار الإ�سرتاتيجية املثلى بعيدة املدى،
كما مت ت�سليط ال�ضوء على التحديات الرئي�سية واملفا�ضالت املتاحة لهذه الدول يف �إطار كل ا�سرتاتيجية.
فعلى املدى الق�صري� ،سين�صب الرتكيز الرئي�سي للدول امل�صدرة للنفط يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا على الإ�صالحات املالية خلف�ض عجز امليزانية وتن�سيق �سيا�سات �إنتاج النفط مع املنتجني الآخرين
لزيادة عائدات النفط .وف�ض ً
ال عن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي ،يالحظ �أن ما مت انتهاجه من �سيا�سات مالية عامة
خالل ال�سنوات الأخرية كانت غري منا�سبة وقد �أدت �إىل تدهور املوازنة العامة وميزان احل�ساب اجلاري لهذه
الدول على الرغم من ارتفاع �أ�سعار النفط ن�سب ًيا يف العامني املا�ضيني .ف�سعر التعادل لربميل النفط املحدد
بكثري من �أ�سعار النفط احلالية .وكان �سد هذه الفجوة بالكامل من خالل
امليزانية كان �أعلى
لتحقيق التوازن يف
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ً
ريا يف الإنفاق احلكومي يف بع�ض املجاالت احليوية
ريا لأنه يتطلب
خف�ضا كب ً
تخفي�ضات امليزانية ميثل حتد ًيا كب ً
مثل �أجور القطاع العام واجلي�ش وال�صحة .ومن ناحية �أخرى ،ميكن �أن ي�ؤدي االعتماد املفرط على االقرتا�ض
اخلارجي واملحلي �إىل تعري�ض هذه الدول ملخاطر �أ�سعار ال�صرف واالئتمان وحرمان القطاع اخلا�ص من الو�صول
�إىل االئتمان حيث يواجه مناف�سة �شر�سة مع احلكومة للح�صول على الأموال .ويف حني �أن بع�ض هذه الدول
حتتفظ باحتياطيات من العمالت الأجنبية ،ف�إن احتياطياتها املالية حمدودة مقارنة بحجم وارداتها ،وعلى �أي
حال ،فقد ت�آكلت تلك االحتياطيات منذ دورة �أ�سعار النفط خالل الفرتة (.)2016-2014
و�إىل جانب خف�ض النفقات اجلارية والر�أ�سمالية ،ميكن للدول امل�صدرة للنفط يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا اتباع ا�سرتاتيجيات �إنتاج النفط لتعزيز �إيراداتها ،ولكن هذا ينطوي على مقاي�ضات مهمة.
فاعتماد ا�سرتاتيجية احلفاظ على احل�صة ال�سوقية قد ي�ؤدي �إىل حدوث انخفا�ض يف عائدات النفط فارتفاع
الإيرادات الناجم عن ارتفاع الإنتاج قد ال يعو�ض االنخفا�ض يف الإيرادات الناجم عن انخفا�ض �أ�سعار النفط
�أي �أن “ ت�أثري �إنخفا�ض الأ�سعار على الإيرادات �أكرب من ت�أثري ارتفاع الإنتاج” .وعلى املدى الق�صري ،قد ال ت�ؤدي
�أ�سعار النفط املنخف�ضة بال�ضرورة �إىل االنخفا�ض يف �إنتاج النفط من الدول املنتجة ذات التكلفة العالية .ويف
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ذات الوقت ،ف�إن حالة عدم اليقني تكتنف � ً
أي�ضا الإيرادات طويلة الأجل �إذا تبني �أن املنتجني الآخرين �أكرث مرونة
جتاه بيئة انخفا�ض الأ�سعار والتطور يف الطلب.
ومن ناحية �أخرى ،فان اعتماد ا�سرتاتيجية دعم الأ�سعار قد ي�ؤدي اىل خف�ض الإنتاج وبالتايل خ�سارة
يف احل�صة ال�سوقية وقد ال ي�ؤدي ذلك �إىل حتقيق زيادات كبرية يف الإيرادات �إذا ما مت تعوي�ض ذلك اخلف�ض
يف الإنتاج بزيادة الإنتاج من املنتجني غري امل�شاركني يف �إتفاق خف�ض الإنتاج املربم بني دول �أوبك وبع�ض الدول
املنتجة من خارجها (�أوبك .)+واعتما ًدا على حجم �صدمة الطلب ،فقد ال يكون خف�ض الإنتاج بامل�ستوى الذي
يكفي لرفع الأ�سعار لفرتة طويلة وم�ستدامة .كما �أظهرت الأحداث الأخرية ،ان التفاو�ض ب�ش�أن خف�ض م�ستدام
يف الإنتاج بني عدد كبري من املنتجني �أ�صبح �أم ًرا �صع ًبا وب�شكل متزايد نظ ًرا لتنوع طبيعة الالعبني وم�صاحلهم
املختلفة.
كما تفر�ض اال�سرتاتيجية الطويلة الأمد مل�صدري النفط حتديات رئي�سية ،وميكن لهذه الدول اعتماد
ثالث ا�سرتاتيجيات حمتملة لإدارة خماطرها على املدى الطويل �سواء كانت تلك املخاطر ناجمة عن ا�ستمرار
انخفا�ض �أ�سعار النفط ب�سبب ا�ستمرار ال�صدمات �أو نتيجة للتغريات الهيكلية ب�سبب �سيا�سة حتول الطاقة.
فاال�سرتاتيجية الأوىل هي �إ�سرتاتيجية التحوط املحافظ (،)The conservative bet-hedging Strategy
ا�سرتاتيجيةFC
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التحوط املتنوعة (،)The diversified bet-hedging Strategy
الثانية هي
واال�سرتاتيجية
واال�سرتاتيجية الثالثة هي مزيج من اال�سرتاتيجيتني ال�سابقتني .وعلى مدى العقود القليلة املا�ضية ،كان كل
الرتكيز على التنويع ،وعلى الرغم من �أنه �أ�صبح من الوا�ضح وب�شكل متزايد �أن هذه اال�سرتاتيجية مرتبطة
باملخاطر حيث تتطلب مثل هذه اال�سرتاتيجية �إ�صالحات هيكلية عميقة ي�صعب تنفيذها.
وخال�صة القول� ،أنه يف حني �أن �إجراءات ت�صحيح �أو�ضاع املالية العامة مقيدة ب�آثارها االجتماعية
وال�سيا�سية واالقت�صادية الكلية ،ف�إن خف�ض الإنتاج الف ّعال يواجه العديد من التحديات التي تت�ضمن التن�سيق مع
املنتجني الآخرين من جهة ،وحجم الرتاجع يف الطلب العاملي على النفط من جهة �أخرى .كما �أن حتقيق زيادة
جمدية وم�ستدامة يف الأ�سعار من خالل اال�ستجابة املنا�سبة للعر�ض متوقف على بع�ض العوامل الرئي�سية غري
امل�ؤكدة مثل حجم تخفي�ضات االنتاج ا�ستجابة النخفا�ض �أ�سعار النفط ،وحجم تراجعات الطلب العاملي على
النفط ومداها الزمني ،و�شكل منحنى الطلب العاملي على النفط و�سرعة عودته للتعايف.
�إن الدول امل�صدرة للنفط يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا تواجه ق�ضيتني رئي�سيتني على املدى

الطويل ،تتمثل الأوىل يف عدم وجود ا�سرتاتيجية واحدة ناجحة للوقاية من املخاطر طويلة الأجل النهيار �أ�سعار
النفط ،وقد ينجح التنويع فقط عندما ي�ؤدي �إىل تقليل املخاطر من خالل جتميع م�صادر الدخل غري املرتابطة.
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ف�إذا حققت هذه الدول التنوع فقط يف القطاعات التي تعتمد مدخالتها على البنى التحتية البرتولية واملرتبطة
ب�شكل مبا�شر �أو غري مبا�شر بال�صناعة البرتولية ،ف�أنها قد ال تنجح يف تقليل املخاطر .ومن ناحية �أخرى� ،إذا كان
التنوع يف جماالت خمتلفة جوهر ًيا وال متلك قوا�سم م�شرتكة مع �صناعتهم الأولية احلالية ،والتي ت�شكل جوهر
امليزة الن�سبية لهذه الدول ،ف�إنها تواجه خطر انعدام التناف�سية .ثان ًيا ،وب�صرف النظر عن اال�سرتاتيجية املتبعة
يف مواجهة الظروف ال�صعبة ،هناك خيار �أ�سا�سي للمفا�ضلة بني العائد املتوقع وتباين العائد� ،أي مبعنى �أن تكلفة
تقليل املخاطر طويلة الأجل وتعزيز القدرة على التكيف هي قبول عائد متوقع �أقل على الأ�صول املوجودة ،وذلك
من خالل اال�ستثمار يف قطاع الهيدروكربونات وفق تدابري تتوافق مع �سيناريوهات تخفي�ض الكربون وانبعاثاته،
فهذا اخليار يخف�ض من العائد الإجمايل ولكنه يقلل خماطر اال�ضطرابات على املدى الطويل .وبغ�ض النظر
عن اال�سرتاتيجية طويلة املدى التي تتخذها الدول امل�صدرة للنفط يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا،
ف�إنها تنطوي دائ ًما على مفا�ضلة بني العائد املتوقع وتباينه ،فاحلد من املخاطر طويلة الأجل ي�أتي على ح�ساب
تخفي�ض العائد املتوقع.
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