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ملخص دراسة
 »تطور اإمدادات الطاقة في البرازيل و اآفاقها الم�ستقبلية، 

والنعكا�سات المحتملة على الدول الأع�ساء «

ته���دف الدرا�ض���ة، بالدرج���ة الأ�ضا�س، اإلى اإلق���اء ال�ضوء على تطور اإم���دادات الطاقة في 

البرازيل، واآفاقها الم�ضتقبلية، والنعكا�ضات المحتملة على الدول الأع�ضاء. حيث ركز �لجزء 

�لأول م���ن الدرا�ض���ة على اإعطاء لمحة عام�������ة حول مزيج �لطاقة ف���ي البرازيل، حيث يتميز 

مزي���ج الطاق���ة البرازيلية بهيمنة الطاق���ة المتجددة وبن�ضبة بلغت حوال���ي 43% من اإجمالي 

ا�ضته���اك الطاق���ة في البرازيل كما في عام 2011، والذي يف���وق المعدل العالمي لم�ضاهمة 

الطاق���ة المتج���ددة في مزيج الطاقة الأولي. اأما بالن�ضبة للنف���ط فاإنه برغم انخفا�س ح�ضته 

خ���ال الفت���رة الأخيرة، ليزال  ي�ض���كل ن�ضبة 41% من اإجمالي ا�ضته���اك الطاقة البرازيلية 

خ���ال الع���ام المذكور. وتوزعت الح�ضة المتبقية على الغ���از الطبيعي بن�ضبة 8.6%، والفحم 

)5.6%(، والطاقة النووية )%1.5(.

تعتب���ر البرازي���ل، تاريخياً، دولة فقيرة في احتياطياتها النفطي���ة، اإل اأنه بعد الكت�ضافات 

 ”Pre Salt“ الكبي���رة خ���ال ال�ضنوات الأخيرة في المناطق المغم���ورة ، وبخا�ضة في منطقة

“اأو ما قبل الملح”* تزايدت احتياطياتها من النفط ب�ضكل كبير لت�ضل اإلى 16.2 مليار برميل، 
م���ا يمث���ل حوالي 1% من الحتياطي���ات العالمية، ف���ي نهاية عام 2014، والت���ي تمثل زيادة 

بحدود 45% بالمقارنة مع عام 2004. ويقع اأكثر من 94% من ذلك الحتياطي في المناطق 

المغم���ورة. اأم���ا بالن�ضبة لحتياطياته���ا من الغاز فقد ارتفعت هي الأخ���رى لت�ضل اإلى حوالي 

0.5  تريلي���ون مت���ر مكعب ما ي�ضكل نحو 0.2 % م���ن احتياطيات الغاز العالمية في نهاية عام 
2014، اأي بزي���ادة 67% بالمقارن���ة مع عام 2004، يذكر اأن ج���زءاً كبيراً من الغاز البرازيلي 
يعتبر من النوع الم�ضاحب للنفط. و خ�ض�س �لجزء �لثاني للتطرق اإلى تطور �إمد�د�ت �لنفط 

و�لغ�������از �لطبيعي في �لبر�زيل، ففيم���ا يخ�س �إمد�د�ت �لنفط، و�ضل اإنتاج النفط في البرازيل 

اإل���ى 2.35 ملي���ون ب/ي ع���ام 2014، بزيادة حوالي 1.1 ملي���ون ب/ي ، اأي ما يعادل حوالي 

85% بالمقارنة مع عام 2000.

* يطل���ق م�ضطل���ح ما قبل المل���ح« اأو تحت الملح )Pre- Salt( في البرازيل على ت�ضكيلة جيولوجي���ة في الجرف القاري والتي ت�ضير 
اإل���ى الطبق���ات الجيولوجي���ة التي تكونت في المناطق المغمورة تحت طبقات الملح في الفترة التي �ضبقت تراكم طبقات الملح التي تغطيها، 

ما يعني باأن نفط وغاز “ ما قبل الملح” هي احتياطيات متمو�ضعة على اأعماق تعتبر ا�ضتثنائية في بع�س الأحيان تحت �ضطح البحر تحت 

طبقات من ال�ضخور والملح والتي يتطلب ا�ضتخراجها تقنيات متطورة وا�ضتثمارات كبيرة.
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 »تطور �إمد�د�ت �لطاقة في �لبر�زيل و �آفاقها �لم�ستقبلية، 

و�لنعكا�سات �لمحتملة على �لدول �لأع�ساء «

سة
درا

ص 
لخ

م

وت�ضتحوذ المناطق المغمورة على الجزء الأكبر )اأكثر من 90%( من اإجمالي اإنتاج النفط 

البرازيل���ي كم���ا في عام 2013. ومن جه���ة اأخرى، ظل ا�ضتهاك البرازي���ل يفوق اإنتاجها من 

النف���ط من���ذ بداية �ضناعة النفط البرازيلية وما يعني ذلك من حاجة اإلى واردات من الخارج. 

اإل اأن البرازيل تعتبر دولة م�ضدرة وم�ضتوردة للنفط في اآن واحد واإن كانت الكميات متوا�ضعة 

ن�ضبي���اً �ض���واء بالن�ضب���ة للت�ضدير اأو ال�ضتي���راد. ويرجع ذلك اإلى اعتم���اد البرازيل على ن�ضبة 

عالية من الوقود الحيوي كوقود في قطاع النقل الذي ي�ضاعد في تحرير بع�س كميات النفط 

المنتجة لأغرا�س الت�ضدير، بالإ�ضافة اإلى ذلك فاإن الجزء الأكبر من اإنتاج البرازيل من النفط 

يعتبر من النوعيات الثقيلة غير المائمة لطبيعة منظومة التكرير البرازيلية، ما يعني �ضرورة 

ت�ضدير تلك النوعيات وا�ضتيراد بع�س الأنواع الخفيفة من الخارج.

وبالتالي، فقد تحولت البرازيل من دولة م�ضتوردة �ضافية اإلى م�ضدرة �ضافية للوقود ال�ضائل 

خ���ال ال�ضن���وات الأخيرة قبل اأن تعود ثاني���ة ومنذ عام 2011 كدولة م�ضت���وردة �ضافية. وتتوزع 

�ض���ادرات البرازي���ل عل���ى ال�ضوق الآ�ضيوي���ة بن�ضبة 43%، واأمري���كا ال�ضمالي���ة )32%(، واأوروبا 

)13%(، واأمريكا الو�ضطى والجنوبية )12%( كما في عام 2013. ومن جهة اأخرى، كان م�ضدر 

حوال���ي 72% من وارداته���ا النفطية في عام  2013 من اأفريقيا بينما �ضاهمت ال�ضرق الأو�ضط 

بحوالي 24% ودول اأخرى من اآ�ضيا واأمريكا الو�ضطى والجنوبية بالن�ضبة المتبقية.

وفيم���ا يخ�س �إمد�د�ت �لغاز ف�������ي �لبر�زيل، ف�ضناعة الغاز البرازيلي���ة تعتبر حديثة العهد 

ومتوا�ضعة في حجمها بالمقارنة مع النفط. و�ضهد اإنتاج الغاز في البرازيل اتجاهاً ت�ضاعدياً 

خال الفترة 2000-2014 لي�ضل اإلى 20 مليار متر مكعب عام 2014 )الذي يمثل 0.6% من 

الإجمالي العالمي(، اأي ما يعادل زيادة 167% بالمقارنة مع عام 2000. وبرغم الزيادات في 

اإنتاج الغاز المحلي فقد تو�ضعت الفجوة ما بين الإنتاج وال�ضتهاك في البرازيل في ظل تزايد 

ال�ضتهاك بمعدلت تفوق الإنتاج وذلك يعود بالدرجة الأ�ضا�س اإلى نموها القت�ضادي ورغبة 

الحكوم���ة في ت�ضجي���ع ا�ضتخدام الغاز في الباد لتخفيف العتماد على الطاقة الكهرومائية. 

وه���ذا ما ا�ضط���ر الحكومة البرازيلية اإل���ى ا�ضتيراد الغاز عبر الأنابي���ب وبخا�ضة من جارتها 

بوليفي���ا وال���ذي �ض���كل ما يقارب من 70% م���ن اإجمالي وارداتها من الغ���از عام 2013. هذا 

بالإ�ضافة اإلى بع�س الكميات من الغاز الم�ضال معتمدة في ذلك، وبدرجة كبيرة، على الم�ضادر 

القريب���ة مث���ل ترينداد وتوباغو بالإ�ضافة اإلى دول �ضرق اأفريقي���ا. كما تم ال�ضتيراد من بع�س 

الدول الأع�ضاء في اأوابك، وبخا�ضة قطر والجزائر وم�ضر، وذلك لتلبية الحتياجات المحلية 

المتزايدة من الغاز.
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وتناول �لجزء �لثالث �لنفط و�لغاز في منطقة »ما قبل �لملح« �لبر�زيلية التي غّيرت، وب�ضكل 

كبير من واقع واآفاق �ضناعة النفط والغاز البرازيلية. ويطلق م�ضطلح »ما قبل الملح« ، كما اأ�ضرنا 

اإل���ى ذلك اآنفا، على ت�ضكيلة جيولوجية في الج���رف القاري التي ت�ضير اإلى الطبقات الجيولوجية 

الت���ي تكون���ت في المناطق المغم���ورة البرازيلية تحت طبق���ات الملح التي �ضبق���ت تراكم طبقات 

المل���ح التي تغطيها. ويعتبر حقل »توبي« الذي ت���م اكت�ضافه في حو�س �ضانتو�س عام 2006 اأولى 

الكت�ضاف���ات الكبي���رة في منطقة »ما قبل الملح« البرازيلية. و ف���ي ظل الطبيعة المعقدة لمكامن 

تل���ك المنطق���ة وظروفها ال�ضعب���ة وبعدها عن ال�ضواح���ل البرازيلية، فاإن هن���اك تفاوت كبير في 

تقييم احتياطيات المنطقة من النفط والغاز، بالإ�ضافة اإلى ذلك فاإن ا�ضتخرج تلك الحتياطيات 

يتطل���ب تقني���ات متطورة وا�ضتثمارات هائل���ة. اأما من ناحية الإنتاج ل ت���زال م�ضاهمة نفط وغاز 

طبق���ات »م���ا قبل المل���ح« البرازيلية متوا�ضعة ن�ضبي���اً لكنها ت�ضير باتجاه ت�ضاع���دي. ول تقت�ضر 

انعكا�ض���ات الكت�ضاف���ات الجديدة عل���ى مجال ارتفاع اإنتاج النفط والغ���از، بل تتعدى ذلك لت�ضمل 

كافة القطاعات القت�ضادية البرازيلية وتطور البرازيل من النواحي القت�ضادية والجتماعية.

ومن اأهم العوامل الرئي�ضية وراء نجاح البرازيل في المياه العميقة هو التقدم التكنولوجي 

ال���ذي �ضاع���د في اإمكانية اكت�ض���اف واإنتاج ونقل النف���ط والغاز من تلك الم�ض���ادر من المياه 

العميق���ة الأكث���ر تعقيداً من الناحي���ة التقنية. هذا بالإ�ضافة اإلى و�ض���ول اأ�ضعار النفط خال 

ال�ضنوات الأخيرة اإلى م�ضتويات م�ضجعة �ضاهمت بدورها  في تح�ضين اقت�ضاديات الم�ضاريع 

في المناطق المغمورة العميقة.

وبدون �ضك، تعد الحتياطيات المكت�ضفة في منطقة »ما قبل الملح« في البرازيل �ضخمة 

لكنها في نف�س الوقت تمثل اإحدى التحديات الأكثر �ضعوبة في �ضناعة النفط العالمية ومنها 

التحديات التقنية  واللوج�ضتية والتكاليف العالية والمخاطر البيئية.

وتن���اول �لجزء �لر�ب�������ع �سناعة �لوقود �لحيوي في �لبر�زيل حيث تعد البرازيل دولة رائدة 

في مجال اإنتاج وا�ضتهاك الوقود الحيوي، وبخا�ضة الإيثانول من ق�ضب ال�ضكر، كوقود للنقل. 

ولغاي���ة ع���ام 2005 كان���ت البرازيل تعتبر الدولة الأكبر في العالم ف���ي اإنتاج الإيثانول قبل اأن 

تتجاوزها الوليات المتحدة.

يذكر اإن اإنتاج البرازيل من الإيثانول قد و�ضل حده الأعلى البالغ 28.2 مليون متر مكعب 

)م���ا يع���ادل 486 األف ب/ي( عام 2010 ولم تتمكن البرازي���ل من تحقيق مثل ذلك الم�ضتوى 

لغاي���ة ع���ام 2014. وفي ظل تكالي���ف اإنتاجها المنخف�ضة ن�ضبياً، تمكن���ت البرازيل من دخول 

ال�ضوق العالمية كدولة م�ضدرة �ضافية لاإيثانول على رغم توا�ضع الكميات الم�ضدرة.
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وف���ي مجال �ضناع���ة الديزل الحيوي، تعتب���ر البرازيل حديثة العهد ن�ضبي���اً بالمقارنة مع 

الإيثان���ول، حي���ث لم يبداأ اإنتاجها التجاري اإل في ع���ام 2005، لكنها ا�ضتطاعت وخال فترة 

ق�ضيرة زيادة اإنتاجها ب�ضكل دراماتيكي لي�ضكل ما يقارب 10% من اإجمالي اإنتاجها من الوقود 

الحي���وي عام 2014 ولت�ضبح البرازيل اإحدى اأكب���ر الدول المنتجة للديزل الحيوي في العالم 

وتحت���ل المرتب���ة الثالثة بع���د الوليات المتح���دة واألمانيا. وب�ضكل عام، ب���رز في العالم خال 

ال�ضن���وات الأخي���رة جدل حاد ح���ول اإنتاج الوقود الحي���وي وتزايد القل���ق بخ�ضو�س الجوانب 

القت�ضادي���ة والبيئي���ة والديمومة الجتماعية للوقود الحيوي، وبخا�ض���ة مناف�ضته للغذاء، في 

حالة التو�ضع باإنتاجه في اإطار التقنيات الحالية.

وتن���اول �لجزء �لخام�س �لآفاق �لم�ستقبلية لإمد�د�ت �لطاق�������ة في �لبر�زيل، حيث تعتبر 

منطقة »ما قبل الملح« في غاية الأهمية بالن�ضبة لواقع واآفاق �ضناعة النفط والغاز البرازيلية 

كونها �ضتكون الم�ضدر للجزء الأكبر من الزيادة الم�ضتقبلية في الإنتاج، وفيما يلي اإ�ضتعرا�س 

موجز لآفاق �ضناعة النفط والغاز الطبيعي والوقود الحيوي:

اآفاق �سناعة النفط البرازيلية

 بعد اكت�ضاف حقول نفط »ما قبل الملح« كان هناك الكثير من الت�ضخيم في تقييم الآفاق 

النفطية للبرازيل وما يمكن اأن تحدثه من اآثار على �ضوق النفط العالمية. فقد اعتقد البع�س 

ب���اأن تل���ك الم�ضادر يمكن اأن تعمل على نق���ل البرازيل اإلى نادي الدول المنتجة الكبرى للنفط 

بحي���ث ت�ضب���ح دولة منتجة وم�ضدرة رئي�ضية والذي ب���دوره �ضيغير في موازنة توزع النفط في 

العال���م وذات انعكا�ض���ات جيو�ضيا�ضية هامة بالن�ضبة لعتماد الولي���ات المتحدة على منطقة 

ال�ضرق الأو�ضط ب�ضوء القرب الجغرافي للبرازيل ن�ضبياً من ال�ضوق الأمريكية.

وم���ن جهة اأخرى، ينظر البع�س اإل���ى البرازيل على اأنها منطقة نفطية عالية الخطورة مع 

وج���ود تحديات ومحددات كبيرة تجابه تطوير م�ضادرها من النفط والغاز القابعة كيلومترات 

تحت طبقات من الملح تحت �ضطح المحيط وعلى م�ضافات  بعيدة عن �ضواحلها، ما يعني باأن 

هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط ب�ضناعة النفط والغاز البرازيلية.

وت�ضن���ف، م�ض���ادر النفط والغاز في منطق���ة »ما قبل الملح« البرازيلي���ة ،عادة، على اأنها 

عالية التكاليف وبالتالي فاإن اآفاق اإنتاج البرازيل من النفط تتاأثر وب�ضكل كبير بتطورات اأ�ضعار 

النفط العالمية. فارتفاع اأ�ضعار النفط العالمية، يعتبر اأحد العوامل الرئي�ضية وراء التغير في 
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التوقع���ات ال�ضادرة خال ال�ضن���وات القليلة الأخيرة والمتعلقة باإنتاج النفط في البرازيل على 

المدى البعيد.

فمث���ًا، ت�ضير بيانات وكالة الطاقة الدولي���ة ووفقاً للحالة المرجعية ال�ضادرة في دوريتها 

)World Energy Outlook 2013( ، ب���اأن الوكال���ة ق���د زادت من توقعاتها لإنتاج النفط 

ف���ي البرازي���ل لل�ضنوات 2020 لغاية 2035 لي�ضل الإنتاج اإل���ى 6 مليون ب/ي مقارنة ب� 5.7 

مليون ب/ي عام 2035 طبقاً لذات الدورية ال�ضادرة عام 2012. وبعد انهيار الأ�ضعار خال 

الن�ضف الثاني من عام 2014، عادت الوكالة وخف�ضت من توقعاتها لإنتاج البرازيل من النفط 

لجميع ال�ضنوات ليعود ثانية اإلى 5.7 مليون ب/ي عام 2035 وذلك وفق دوريتها ال�ضادرة عام 

2014، وكما مو�ضح في الجدول التالي:
توقعات وكالة �لطاقة �لدولية لإنتاج �لنفط في �لبر�زيل ح�سب �لحالة �لمرجعية

) مليون ب/ي(

2035 2030 2025 2020 �سنة �لتوقعات

5.2 5.2 5.1 4.4 2011

5.7 5.5 5.0 4.0 2012

6.0 5.8 5.4 4.1 2013

5.7 5.5 4.9 3.7 2014

Source: IEA, World Energy Outlook, Various Issues.

يذك���ر اأن���ه هنالك تفاوت ف���ي تقديرات الموؤ�ض�ض���ات الدولية المختلف���ة المتخ�ض�ضة في 

ا�ضت�ض���راف م�ضتقب���ل النفط فيما يخ�س اآف���اق اإنتاج النفط في البرازيل عل���ى الأمد البعيد. 

فمث���ًا، ت�ضي���ر بيانات اإدارة معلومات الطاق���ة التابعة لوزارة الطاق���ة الأمريكية ال�ضادرة عام 

2014 )وفق الحالة المرجعية( بو�ضول اإنتاج البرازيل اإلى 3.2 مليون ب/ ي عام 2020 واإلى 
5.3 مليون ب/ ي عام 2035 والتي تقل عن التوقعات الم�ضار اإليها اأعاه وال�ضادرة عن وكالة 
الطاقة الدولية لل�ضنوات المذكورة. اأما توقعات منظمة اأوبك حول نف�س المو�ضوع فت�ضير اإلى 

و�ضول الإنتاج البرازيلي 4.1 مليون ب/ي عام 2020 واإلى 4.6 مليون ب/ي عام 2035.

وم���ن جهة اأخ���رى، ت�ضير بيان���ات اإدارة معلومات الطاق���ة اإلى ا�ضتمرار تحقي���ق البرازيل 

زي���ادات ف���ي اإنتاجها لكامل الفترة 2020- 2040 واإن كانت بن�ض���ب متفاوتة وبالتالي و�ضول 

اإنتاج البرازيل حده الأعلى البالغ 5.6 مليون ب/ي خال عام 2040، بينما ت�ضير بيانات وكالة 
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الطاقة الدولية اإلى و�ضول اإنتاج البرازيل حده الأعلى بواقع 5.8 مليون ب/ ي عام 2035 ثم 

يب���داأ بالنخفا�س ف���ي عام 2040. اأما بالن�ضبة لتوقعات منظمة اأوبك فاإنها ت�ضير اإلى و�ضول 

اإنت���اج البرازي���ل ح���ده الأعلى بواقع 4.7 ملي���ون ب/ي خال فترة قريبة ن�ضبي���اً وبحدود عام 

2025 مع ا�ضتمراره بنف�س الم�ضتوى خال عام 2035 ثم يبداأ بالتجاه النخفا�ضي بعد ذلك 
لي�ضل اإلى 4.5 مليون ب/ ي عام 2040.

اأم���ا بالن�ضبة لتقدي���رات ال�ضلطات البرازيلية فقد حفزتها الكت�ضافات الكبيرة في منطقة 

“م���ا قبل الملح” على و�ضع اأهداف طموحة لإنت���اج النفط في البرازيل، حيث اأ�ضارت الخطة 
الع�ضرية ل�ضركة بتروبرا�س المو�ضوعة في عام 2013 اإلى توقع و�ضول اإنتاج البرازيل اإلى 5.3 

ملي���ون ب/ ي عام 2020، ما يعني م�ضاعفة م�ضتويات اإنتاج النفط بالمقارنة مع الم�ضتويات 

الت���ي كان���ت �ضائدة في البرازيل خ���ال عام 2012، واأ�ضارت خط���ة بتروبرا�س الت�ضغيلية اإلى 

و�ضول اإنتاج ال�ضركة من النفط اإلى 4.2 مليون ب/ ي بحلول 2020. وبعد النهيار الحاد في 

اأ�ضع���ار النفط العالمية، وفي ظل التاأخير في الم�ضروعات وت�ضاعد التكاليف وزيادة مديونية 

ال�ضرك���ة المذك���ورة بالإ�ضافة اإلى ف�ضيحة الف�ض���اد حولها، ا�ضطرت بتروبرا����س اإلى تقلي�س 

ال�ضتثمارات وتخفي�س اأهداف الإنتاج الم�ضتقبلية.

قام���ت �ضركة بتروبرا�س بتخفي�س خطتها ال�ضتثماري���ة للفترة 2014- 2018، وبخا�ضة 

في قطاع التكرير بعد اكتمال التو�ضعات الكبيرة في القطاع المذكور. وطبقاً لخطة بتروبرا�س 

الإدارية والتجارية للفترة 2015-2019 ال�ضادرة في �ضهر يونيو 2015، تم تخفي�س النفقات 

الراأ�ضمالية المخططة بحدود 41% لتلك الفترة. وكجزء من خطتها الإ�ضتراتيجية الجديدة، 

خف�ض���ت بتروبرا����س من توقع���ات اإنتاجها المحلي م���ن النفط اإلى 2.8 ملي���ون ب/ ي بحلول 

2020 بالمقارنة مع الهدف ال�ضابق البالغ 4.2 مليون ب/ ي، اأي بن�ضبة %33.

ومهم���ا يكن من اأمر، فاإن الجزء الأعظم من الزيادة المتوقعة في اإنتاج النفط الم�ضتقبلي 

ف���ي البرازي���ل �ضيكون م�ضدره منطقة “ما قبل الملح”، م���ا يعني باأن اإنتاج النفط من المناطق 

العميق���ة والعميقة جداً �ضي�ض���كل الجزء الأكبر في اإنتاج النفط البرازيلي. بالإ�ضافة اإلى ذلك 

�ضتتمك���ن البرازي���ل من تعزيز موقعها كدول���ة رائدة في مجال الإنتاج م���ن المناطق المغمورة 

وال�ضتحواذ على المرتبة الأولى في العالم فيما يخ�س الإنتاج من المناطق العميقة بعد تجاوز 

اأفريقيا في هذا المجال، كما يت�ضح من �ل�سكل �لتالي:
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ºفي �لعال k�لميا√ �لعميقة و�لعميقة جد� øتطوير �إنتاج �لنفط م

)مليون ب/ي(

Source: IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook, 2013. 

اأما بخ�ضو�س اآفاق تجارة النفط في البرازيل، فقد كان اإنتاج البرازيل من النفط تاريخياً، 

يق���ل ع���ن ا�ضتهاكها، ومع ذلك تعتب���ر البرازيل دولة م�ضدرة وم�ضت���وردة للنفط في اآن واحد 

لأ�ضب���اب تع���ود اإلى اأن اأغلب نفوطها المنتجة محلياً من النوعي���ات الثقيلة والتي ل تتواءم مع 

طبيع���ة م�ضافيها، ه���ذا بالإ�ضافة اإلى اإنتاجها لكميات كبيرة ن�ضبي���اً من الوقود الحيوي التي 

باإمكانه���ا التعوي����س عن النفط في قطاع النقل. وقد كانت التوقعات ال�ضابقة ت�ضير اإلى تحّول 

البرازيل اإلى دولة م�ضدرة كبيرة للنفط لت�ضل �ضادراتها النفطية اإلى حوالي3.5 مليون ب/ي 

بحلول عام 2030 وتفوق تلك الم�ضتويات بحلول عام 2035، كما يو�ضح  �ل�سكل �لتالي:
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2035-2010 Iل �لفترÓN تطور مو�زنة �لنفط في �لبر�زيل

)مليون ب/ي()مليون ب/ي(

Source: IEA, Brazil Energy Outlook, Part B, World Energy Outlook, 2013.          

وفي نهاية عام 2014 اأ�ضدرت وكالة الطاقة الدولية توقعات جديدة اأخذت بعين العتبار 

النخفا����س ال���ذي ح�ضل في اأ�ضعار النف���ط خال الن�ضف الثاني من الع���ام المذكور، وت�ضير 

تل���ك التوقع���ات اإلى تحول البرازيل  اإلى دولة م�ضدرة �ضافي���ة للنفط على الأمد القريب لكن 

الكمي���ات يتوقع اأن تك���ون اأقل في البداية خ�ضو�ضاً واأن الفجوة بي���ن الإنتاج وال�ضتهاك من 

النف���ط يتوق���ع اأن تكون بح���دود 1.0 مليون ب/ ي بحلول ع���ام 2020 ، وتظل بحدود حوالي 

2.0 ملي���ون ب / ي خ���ال الفترة 2025-2040، وذلك عل���ى افترا�س و�ضول الإنتاج المحلي 
اإل���ى 5.8 ملي���ون ب/ ي كح���د اأعلى عام 2035 وم���ن ثم البدء بالنخفا����س وا�ضتمرار تزايد 

ال�ضتهاك المحلي لي�ضل اإلى 3.5 مليون ب/ي كحد اأعلى خال الفترة 2035-2040، كما 

يبين �ل�سكل �لتالي:
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2040-2020 Iل �لفترÓN لنفط في �لبر�زيل� ∑Óإنتاج و��سته� øلمتوقعة بي� Iتطور �لفجو

)مليون ب/ي()مليون ب/ي(

Source: IEA, World Energy Outlook, 2014.              

ولكن قيام �ضركة بتروبرا�س في عام 2015 باإعادة النظر بخططها وتخفي�س الم�ضتويات 

الم�ضتقبلي���ة الم�ضتهدف���ة لاإنتاج، قد يعني باأن م�ضاألة موازن���ة النفط في البرازيل قد تتاأخر، 

وبع���د تحوله���ا اإلى دولة م�ض���درة �ضافية �ضتكون الكمي���ات متوا�ضعة ن�ضبي���اً وفق المعطيات 

الحالية.  

اآفاق �سناعة ال¨از البرازيلية

ب�ض���كل ع���ام، تتوقع معظم الم�ضادر نمو اإنت���اج الغاز في البرازيل بوتائ���ر اأعلى من النمو 

المتوق���ع لا�ضتهاك ما يتيح الفر�ضة لتح�ضين موق���ف موازنة الغاز البرازيلية في الم�ضتقبل 

القري���ب. فمثًا، ت�ضير بيانات الحالة المرجعية لوكال���ة الطاقة الدولية اإلى تزايد اإنتاج الغاز 

في البرازيل بحوالي 440% ما بين عامي 2012 و2040 لي�ضل الإنتاج اإلى 102 مليار متر 

مكعب عام 2040 بينما يتوقع تزايد الطلب البرازيلي على الغاز بحوالي �ضعفين خال الفترة 

الم�ض���ار اإليه���ا اأع���اه لي�ضل اإلى 96 مليار مت���ر مكعب عام 2040 . وبالتال���ي يتوقع ح�ضول 
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تقلي����س تدريج���ي للفجوة ما بين اإنتاج وا�ضته���اك الغاز في البرازيل، م���ا قد يعني تخفي�س 

ال���واردات م���ن الخارج، وربما تح���ول البرازيل من دولة م�ضتوردة �ضافي���ة اإلى م�ضدرة �ضافية 

للغاز بحلول عام 2030 اأو قبل ذلك قليًا، كما يو�ضح  �ل�سكل �لتالي:

توقعات تطور �إنتاج و��ستهÓ∑ �لغاز في �لبر�زيل، 2040-2012 

) مليار متر مكعب() مليار متر مكعب(

            

Source: IEA, World Energy Outlook, 2014.

وكم���ا ه���و معلوم، يتميز اإنتاج الغاز في البرازيل باأن م�ضدر الجزء الأكبر منه من المناطق 

المغم���ورة وه���و م�ضاحب للنفط، وبالتال���ي فاإنه يتاأثر تبعاً لتطورات اإنت���اج النفط. كما يتوقع 

تزاي���د اأهمي���ة منطق���ة “ما قبل الملح” البرازيلي���ة كم�ضدر للغاز في البرازي���ل في الم�ضتقبل 

خ�ضو�ضاً واأن الغاز ي�ضكل حوالي 25% من حقول تلك المنطقة. 

وفي ظل ال�ضعوبات والمحددات التي تحيط بمنطقة “ما قبل الملح”، فاإن اإيجاد طريقة 

لإنتاج ونقل الغاز من حقول تلك المنطقة تعتبر م�ضاألة مكلفة بحد ذاتها. وكمثال، للتغلب على 

م�ضكل���ة الم�ضافات البعي���دة للحقول عن ال�ضواطئ، تدر�س �ضرك���ة بتروبرا�س بع�س الخيارات 

منه���ا ن�ض���ب وحدات ت�ضييل غاز طافية ف���ي مواقع الإنتاج في المحيط ب���دلً عن مد اأنابيب 

معق���دة تح���ت �ضطح المحيط لتلك الم�ضاف���ات الطويلة لنقل الغاز اإل���ى ال�ضواطئ البرازيلية، 
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م���ا يجعل بالإم���كان زيادة ن�ضبة الغاز الممكن ا�ضتغاله من الغ���از المنتج. هذا بالإ�ضافة اإلى 

الحاج���ة اإلى ا�ضتخ���دام بع�س من كميات الغ���از المنتجة في العملي���ات الحقلية واإعادة حقن 

الجزء الآخر لتعزيز معدل ا�ضتخا�س النفط من حقول المنطقة المذكورة.

وف���ي كل الأح���وال، تتوقع الم�ضادر الحكومية البرازيلية تزاي���د م�ضاهمة منطقة “ما قبل 

المل���ح” م���ن اإجمالي اإنتاج الغاز في البرازيل م���ن حوالي 13% عام 2013 لت�ضل اإلى حوالي 

57% ع���ام 2023. كم���ا تتوقع تزاي���د ن�ضبة الغاز المنت���ج التي ت�ضل اإلى ال�ض���وق من حوالي 
55% ع���ام 2014 لت�ض���ل اإلى حوال���ي 65% عام2023. وكما هو في حال���ة النفط، يتوقع اأن 
يكون حو�س �ضانتو�س الم�ضاهم الأكبر في اأية زيادة م�ضتقبلية لإنتاج الغاز في البرازيل، وكما 

يت�ضح من �ل�سكل �لتالي:

توقعات �إنتاج �لغاز في �لبر�زيل ح�سب �لأحو�Vس،2035-2010

)مليار متر مكعب()مليار متر مكعب(

Source: Grupo de Economia da Energia, Dynamics of the Oil and Natural Gas industry: 

Case of Brazil, Energy Policies and Economic Dynamics of the Energy Industry, Energy 

Economics Meeting, Medellin, April 2014. 

كم���ا يتوقع بروز الغ���از من الم�ضادر غي���ر التقليدية، وبخا�ضة الغ���از ال�ضخري، كم�ضدر 

م�ضاه���م ف���ي اإجمالي اإنتاج الغاز ف���ي البرازيل خال العقود القليل���ة القادمة، واإن كان بن�ضب 
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متوا�ضع���ة ن�ضبي���اً. فمثًا ت�ضير تقديرات الحكومة البرازيلي���ة باأن اإنتاج البرازيل من الغاز في 

المناطق الياب�ضة ي�ضل اإلى حوالي 56 مليون متر مكعب في اليوم عام 2023 منها حوالي 14 

مليون متر مكعب في اليوم من الم�ضادر غير التقليدية وحوالي41 مليون متر مكعب في اليوم 

من الم�ضادر التقليدية، كما يو�ضح �ل�سكل �لتالي:

توقعات �إنتاج �لغاز مø �لمüسادر �لمختلفة في �لبر�زيل، 2023-2014

)Ωمليون متر مكعب/ يو()Ωمليون متر مكعب/ يو(

Source: Marcelo Colomer, Brazilian Natural Gas Industry: Challenges and Prospects, Roundtable 

Hosted by Center on Global Energy Policy, Colombia University New York, May 2015 ،18.   

اأما بالن�ضبة لتجارة الغاز في البرازيل، تقدر بع�س الم�ضادر باأن �ضادرات الغاز البرازيلية 

ق���د ت�ض���ل اإل���ى حوالي 7% من اإجمال���ي اإنتاجها من الغاز بحلول ع���ام 2040.  اإل اأن هناك 

العدي���د من عوامل عدم اليقين تحي���ط باإمكانيات اآفاق ت�ضدير البرازيل للغاز في الم�ضتقبل، 

خ�ضو�ض���اً واأن اإمكانية موازنة الغ���از والكتفاء الذاتي في البرازيل ل يتم تحقيقها على الأمد 

القريب واإن كميات الت�ضدير المتوقعة في حالة تحقيقها �ضتكون متوا�ضعة ن�ضبياً في حجمها.

ه���ذا بالإ�ضافة اإلى الرتباط الوثيق بين اإنت���اج الغاز والنفط في ظل الن�ضبة العالية للغاز 

الم�ضاح���ب للنفط في البرازي���ل. بالتالي، فاإن اأية تقلبات في موؤ�ضرات النتاج اأو الطلب على 

الغاز في ال�ضوق البرازيلية، واإن كانت �ضغيرة في حجمها، قد يكون لها في النهاية انعكا�ضات 

كبيرة على واقع تجارة الغاز البرازيلية.
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فمث���ًا، اإن قي���ام �ضركة بتروبرا�س موؤخ���راً باإعادة النظر بخططه���ا الإنتاجية الم�ضتقبلية 

وتخفي����س الإنتاج الم�ضتهدف �ضيعني بال�ض���رورة تخفي�س الإنتاج المحلي البرازيلي للغاز في 

الم�ضتقب���ل بالمقارنة مع الخط���ط ال�ضابقة. وهذا بدوره يعني تاأخي���ر اإمكانية تحقيق موازنة 

للغاز في البرازيل وتاأخير اإمكانية تحّول البرازيل اإلى دولة م�ضدرة �ضافية للغاز. 

اآفاق �سناعة الوقود الحيوي في البرازيل

في بداية القرن الحالي كانت هناك توقعات طموحة حول اآفاق اإنتاج الوقود الحيوي في 

العالم ومدى اإمكانية اإحاله محل النفط في قطاع النقل وكو�ضيلة لتخفي�س انبعاثات غازات 

الدفيئ���ة. واأ�ضبح���ت التوقعات خ���ال ال�ضنوات الأخي���رة اأكثر واقعية بعد و�ض���وح التحديات 

والمعوق���ات الت���ي تجابه التو�ضع الكبير ف���ي اإنتاج وا�ضتهاك الوقود الحي���وي منها التكاليف 

العالي���ة ن�ضبي���اً بالمقارنة مع الوق���ود التقليدي والكف���اءة البيئية المتوا�ضع���ة للوقود الحيوي 

ومحدودية اللقائم لإنتاجه وفق التقنيات الحالية ومناف�ضته لإنتاج الغذاء. 

وبعد فترة من النمو المت�ضارع، �ضهدت �ضناعة الوقود الحيوي تباطوؤ في النمو في كل من 

الولي���ات المتحدة والبرازيل والتحاد الأوروبي، تم عل���ى اأثره تخفي�س التوقعات الم�ضتقبلية 

لإنت���اج الوق���ود الحيوي في العالم لي�ضل اإل���ى 104 مليار لتر بحلول عام 2020 بالمقارنة مع 

التوقعات ال�ضابقة والتي اأ�ضارت اإلى 139 مليار لتر للعام المذكور.

وبرغم تحقق زيادة في الإنتاج للوقود الحيوي على م�ضتوى العالم خال عام 2014، فاإن 

انخفا�س اأ�ضعار النفط العالمية وما اأدى اإليه من انخفا�س في اأ�ضعار الغازولين و الديزل قد 

اأث���رت �ضلباً على تناف�ضية الوقود الحيوي بالمقارن���ة مع الوقود التقليدي. وعلى الأمد البعيد 

تتوق���ع وكال���ة الطاقة الدولية ارتف���اع م�ضاهمة الوقود الحيوي في قط���اع النقل من 3% عام 

2012 اإلى 8% عام 2040.

وبالن�ضب���ة للبرازي���ل، واجهت �ضناعة الإيثانول بع�س التحدي���ات الخطيرة والتي انعك�ضت 

ف���ي انخفا����س الإنتاج خال بع�س ال�ضن���وات الأخيرة. ول تزال التوقع���ات المتو�ضطة المدى 

تب���دو قاتم���ة بالن�ضبة لتلك ال�ضناعة مع تزايد الطلب المحلي عل���ى الإيثانول بوتائر اأقل عما 

كان متوقع���اً قب���ل ب�ضع �ضنوات �ضابقة لأ�ضب���اب تعود بالدرجة الأ�ضا�س اإل���ى نمو الطلب على 

الغازولي���ن. حي���ث يتوقع و�ضول اإنتاج الإيثانول في البرازي���ل اإلى 530 األف ب/ي بحلول عام 

2020 بالمقارن���ة م���ع 495 األف ب/ي ع���ام 2014، اأي بزيادة حوال���ي 7% فقط خال تلك 
الفترة.
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وتعان���ي �ضناع���ة الإيثانول البرازيلية م���ن الربحية المنخف�ضة لكل م���ن الإيثانول وال�ضكر 

ف���ي اآن واحد، م���ا جعل بع�س ال�ضركات المنتج���ة لاإيثانول تكافح لتحاف���ظ على ا�ضتمرارية 

ت�ضغيل وحداتها لت�ضديد ديونها. ومما قد يخفف من وطاأة الظروف ال�ضعبة التي تمر بها تلك 

ال�ضناعة هو قرار الحكومة البرازيلية بزيادة ن�ضبة خلط الإيثانول مع الغازولين في المركبات 

م���ن 25% اإل���ى 27.5% ف���ي وقت متاأخر من ع���ام 2015 والذي قد يمن���ح منتجي الإيثانول 

فر�ضة لبيع كميات اأكبر لتلبية متطلبات الخليط الجديد.

اأما بالن�ضبة ل�ضناعة الديزل الحيوي البرازيلية، فاإنه من دون الدعم الحكومي ي�ضعب على 

تل���ك ال�ضناعة ال�ضتمرار وال�ضمود في ال�ض���وق البرازيلية. ومع ذلك، فاإن اآفاق �ضناعة الديزل 

الحي���وي البرازيلي���ة تبدو اأكثر تفاوؤلً عل���ى الأمد القريب على اأقل تقدي���ر لأ�ضباب اأهمها قرار 

الحكوم���ة البرازيلية زي���ادة ن�ضبة خلط الديزل الحيوي مع الدي���زل التقليدي من 5% اإلى %7 

وال���ذي يتوق���ع اأن يوؤدي اإلى زي���ادة اإنتاج الديزل الحيوي بحدود 15 األ���ف ب/ي لي�ضل اإلى 70 

األف ب/ي عام 2015 مع توقع و�ضول الإنتاج اإلى حوالي 80 األف ب/ي على الأمد المتو�ضط. 

وف���ي كل الأح���وال، ت�ضي���ر المعطيات الحالية اإل���ى اأن الإيثانول �ضيمث���ل الجزء الأكبر من 

اإنت���اج الوقود الحيوي في البرازيل على الأمد البعيد مع بقاء ال�ضادرات البرازيلية من الوقود 

الحي���وي مح�ض���ورة بالإيثانول بالدرجة الرئي�ضي���ة. اأما اإنتاجها من الدي���زل الحيوي فاإنه من 

المتوقع توجيهه لتلبية متطلبات ال�ضوق المحلية بالدرجة الأولى. 

اأما بالن�ضبة لآفاق �ضادرات البرازيل من الوقود الحيوي ب�ضكل عام، فقد اأ�ضارت تقديرات 

وكالة الطاقة الدولية ال�ضادرة في عام 2013، وفقاً لحالتها المرجعية، بو�ضول اإجمالي اإنتاج 

البرازي���ل م���ن الوقود الحيوي اإلى ملي���ون برميل مكافئ نفط يومي���اً )ب م ن ي( عام 2035، 

م���ع توق���ع الطلب المحلي بالتزاي���د لي�ضل اإلى 0.8 مليون ب م ن ي، م���ا يعني توقع �ضادرات 

البرازي���ل م���ن الوقود الحي���وي بحدود 0.2 مليون ب م ن ي بحلول الع���ام المذكور.  وفي عام 

2014، قام���ت الوكالة المذكورة بخف�س توقعاتها لإنتاج البرازيل من الوقود الحيوي اإلى 0.8 
ملي���ون ب م ن ي بحل���ول عام 2040، وهذا يعني باأنه في حال���ة ا�ضتمرار نمو الطلب المحلي 

عل���ى الوق���ود الحيوي، ح�ضبما هو متوقع، فاإن الكميات المتوفرة للت�ضدير من الوقود الحيوي 

�ضتك���ون متوا�ضعة اأو قد ت�ضطر البرازيل لوقف الت�ضدي���ر لاإيفاء بمتطلبات ال�ضوق المحلية 

بحلول عام 2040. 
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�لنعكا�سات �لمحتملة على �لأ�سو�ق �لعالمية و على �لدول �لأع�ساء في �أو�بك 

وا�ضتعر����س الجزء ال�ضاد����س النعكا�ضات المحتملة على الأ�ض���واق العالمية و على الدول 

الأع�ضاء في اأوابك، فالمعطيات الحالية ت�ضير اإلى تزايد اإنتاج النفط والغاز والوقود الحيوي، 

وبن�ض���ب متفاوتة، خال العق���ود القليلة القادمة، وبوتائر اأقل مما كان متوقعاً في ال�ضابق. مع 

ذلك يتوقع اأن يكون لتلك التطورات بع�س النعكا�ضات لي�س فقط على �ضوق الطاقة البرازيلية 

بل على م�ضتوى العالم والدول الأع�ضاء في منظمة اأوابك، وذلك على النحو التالي:

1- �لنف�������ط: اإن تح���ول البرازيل من دولة م�ضت���وردة �ضافية اإلى دولة م�ض���درة �ضافية للنفط 
يعن���ي اإمكانية البرازيل تقلي�س وارداتها النفطية من الخارج، وما يعني ذلك من 

تح�ض���ن لمي���زان مدفوعاتها. بالإ�ضاف���ة اإلى ذلك تتميز النف���وط المكت�ضفة في 

بع����س حقول منطقة »ما قب���ل الملح« باأنها من النوعيات الخفيفة وذات محتوى 

كبريت���ي منخف�س بعك�س الجزء الأكبر من اإنتاجها الحالي الذي يتميز بنوعيات 

ثقيلة عالية المحتوى الكبريتي. وهذا ما يجعل بالإمكان ا�ضتغال الجزء الأكبر 

م���ن النوعي���ات الجديدة في الم�ضاف���ي المحلية وعدم الحاج���ة اإلى ت�ضديرها 

ومن ثم ا�ضتيراد نوعيات نفوط اأخرى، كما تعمل البرازيل حالياً بالن�ضبة لبع�س 

النوعيات الثقيلة المنتجة التي ل تتما�ضى مع تركيبة م�ضافيها القديمة.

وب���دون �ضك، اإن م���دى تاأثير الزيادة في اإنتاج النفط ف���ي البرازيل في الأ�ضواق 

العالمية �ضيعتمد على بع�س العوامل منها وتائر الزيادات الم�ضتقبلية في الطلب 

المحل���ي على النفط والتي توؤث���ر على الكميات الفائ�ضة لأغرا�س الت�ضدير بعد 

تلبي���ة المتطلبات المحلية. هذا بالإ�ضاف���ة اإلى حالة موازنة الإمدادات والطلب 

العالم���ي على النفط على م�ضتوى العالم في حينه، خ�ضو�ضاً واأنه من المعروف 

ب���اأن �ضوق النفط تمر، ع���ادة، بدورات )Cycles(. فاإن كان���ت �ضوق النفط هي 

بالأ�ض���ل تعان���ي م���ن فائ�س، فاإن اأي���ة اإم���دادات اإ�ضافية من النف���ط �ضواء كان 

م�ضدره���ا البرازي���ل اأو اأية دولة اأخ���رى، �ضتوؤدي اإلى تعميق حال���ة عدم موازنة 

ال�ض���وق وم���ن ثم التاأثي���ر �ضلباً عل���ى الأ�ضع���ار. وبالعك�س، اإن كان �ض���وق النفط 

العالمي���ة يعان���ي من �ضحة في الإم���دادات، فاإن اأية اإم���دادات اإ�ضافية قد تكون 

�ضبباً في تقليل حدة ارتفاع الأ�ضعار.

اأم���ا بالن�ضبة لل���دول الأع�ضاء الم�ض���درة للنفط، فاإن تح���ول البرازيل اإلى دولة 

م�ضدرة �ضافية للنفط، يعني تحولها من دولة م�ضتوردة للنفط من الدول العربية 
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اإل���ى دولة م�ضدرة مناف�ضة لها في اأ�ضواقها الرئي�ضية في اأمريكا واآ�ضيا واأوروبا، 

خ�ضو�ض���اً واإن البرازي���ل يتوقع اأن تنتج نوعيات مختلفة م���ن النفوط تتدرج من 

الثقيلة اإلى الخفيفة في ظل الكت�ضافات الجديدة في مناطق “ما قبل الملح”.

وقد ت�ضتمر البرازيل با�ضتيراد بع�س النوعيات من النفوط الخام من بع�س الدول 

الأع�ض���اء ف���ي اأوابك لأ�ضباب تتعلق بمدى مائمة نفوطه���ا المحلية لم�ضافيها، 

لكنه���ا ق���د تكون وف���ي نف�س الوقت دولة م�ض���درة مناف�ضة لل���دول الأع�ضاء في 

الأ�ضواق العالمية.

فمث���ًا، تعتب���ر النفوط الثقيلة البرازيلي���ة مناف�ضة للنف���وط المتو�ضطة والثقيلة 

م���ن ال���دول الأع�ضاء، وبخا�ضة ف���ي ال�ضوق الأمريكية الت���ي �ضتظل بحاجة اإلى 

النوعي���ات الثقيل���ة م���ن النفوط في ظل  تزاي���د اإنتاجها المحلي م���ن النوعيات 

الخفيف���ة من النف���ط ال�ضخري، هذا بالإ�ضافة اإلى الق���رب الجغرافي للبرازيل 

من تل���ك ال�ضوق، وبخا�ضة خليج المك�ضيك وال�ضاح���ل الغربي الأمريكي مقارنة 

بالدول العربية.

كما اأن التو�ضع في اإنتاج نوعيات خفيفة في البرازيل يمنحها فر�ضة لتو�ضع اأكبر 

في الأ�ضواق العالمية، وبخا�ضة اأ�ضواق اآ�ضيا واأوروبا وما يعني ذلك من مناف�ضة 

اأكبر للدول الأع�ضاء في تلك الأ�ضواق.

2- �لغ�������از:  اأما بالن�ضبة للتطورات الخا�ضة ب�ضناعة الغاز البرازيلية، فاإن انعكا�ضات تزايد الإنتاج 
تتمثل، بالدرجة الأولى، باإمكانية تقلي�س وارداتها من الغاز عبر الأنبوب من جارتها 

بوليفيا بالإ�ضافة اإلى تقلي�س وارداتها من الغاز الم�ضال من دول العالم ومنها بع�س 

الدول العربية.

اأما بالن�ضبة لإمكانية تحول البرازيل اإلى دولة م�ضدرة مهمة للغاز فتبدو �ضعيفة 

حت���ى عل���ى الأم���د البعيد وفق المعطي���ات الحالية في ظل النم���و الم�ضتمر في 

ا�ضتهاكها من الغاز. لكنه برغم الحجم المتوا�ضع ل�ضتهاك الغاز في البرازيل، 

ف���اإن زي���ادة اإنتاجها المحل���ي قد توؤدي ب�ض���ورة غير مبا�ضرة اإل���ى تحرير بع�س 

الكمي���ات م���ن الغاز البوليفي اإل���ى الأ�ضواق العالمية بالإ�ضاف���ة اإلى تقلي�س في 

�ضحناته���ا الم�ضتوردة من الغاز الم�ضال وقد يكون لذلك بع�س التاأثير المتوا�ضع 

على اأ�ضعار �ضحنات الغاز الم�ضال الحدية في الأ�ضواق العالمية.
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ومن جهة اأخرى، قد يكون لزيادة اإنتاج وا�ضتهاك الغاز في البرازيل بع�س الآثار 

غي���ر المبا�ضرة على �ضوق النفط من خال اإحال كميات من الغاز محل النفط 

ف���ي قط���اع توليد الكهرب���اء، خ�ضو�ضاً واأن م�ضاهمة النفط م���ن اإجمالي الوقود 

الم�ضتخدم في قطاع التوليد في البرازيل هي اأعلى من المعدل العالمي.

وفيم���ا يتعلق بال���دول الأع�ضاء، ف���اإن النعكا�ضات المبا�ضرة لزي���ادة اإنتاج الغاز 

المحل���ي ف���ي البرازيل يتوقع اأن تكون اأقل حدة بالمقارنة مع تزايد اإنتاج النفط، 

خ�ضو�ض���اً واأنه وكما تمت الإ�ضارة اإليه، ف���اإن واردات الغاز البرازيلية من الدول 

العربي���ة ه���ي متوا�ضعة )اأقل م���ن 10%( من اإجمالي وارداته���ا من الغاز خال 

ع���ام 2013، بينم���ا ت�ضكل وارداتها النفطية من الدول العربية حوالي 33% من 

اإجمالي وارداتها من النفط خال العام المذكور.

3- �لوق�������ود �لحيوي: فيما يخ�س �ضناعة الوق���ود الحيوي، فاإنه برغم التو�ضع في تجارته بين 
ق���ارات العالم المختلف���ة، ليزال الجزء الأكبر من اإنتاج الوقود الحيوي ي�ضتهلك 

محلي���اً في اأماكن الإنتاج، خ�ضو�ض���اً واأن تجارة الوقود الحيوي العالمية ل تزال 

ف���ي مراحله���ا الأولية، حيث تق���در الكميات الداخلة في تج���ارة الوقود الحيوي 

بح���دود معدل 5-6% فقط م���ن اإجم���الي الإنتاج العالم���������ي خ��������ال الفترة 

2012- 2014 )بالمقارنة مع حوالي 64% بالن�ضبة للنفط خال ذات الفترة(.

وم���ع ذلك، وفي ظل محدودي���ة حجم التجارة الدولية للوق���ود الحيوي، فاإن اأي 

تغيير في الإمدادات اأو ال�ضتهاك المحلي في البرازيل قد يكون له تاأثير على 

الأ�ضع���ار كون البرازيل دولة منتجة رئي�ضية للوقود الحيوي. بالإ�ضافة اإلى ذلك، 

هن���اك عاقة وثيقة بين �ضناعة الوقود الحي���وي و�ضناعة النفط البرازيلية في 

ظ���ل ا�ضتخدام الوقود الحيوي كوق���ود مناف�س للنفط في قطاع النقل، خ�ضو�ضاً 

واأن الوقود الحيوي ي�ضكل حوالي 15% من اإجمالي الوقود الم�ضتخدم في قطاع 

النقل البرازيلي كما في عام 2012. وبالتالي، فاإن اأية تطورات في مجال اإنتاج 

وا�ضته���اك الوقود الحيوي يكون لها انعكا�ض���ات غير مبا�ضرة على �ضوق النفط 

ف���ي البرازيل والعالم والت���ي �ضتكون في النهاية مهمة بالن�ضب���ة للدول الأع�ضاء 

في اأوابك. 
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المالحظات الختامية وال�ستنتاجات

• تنته���ج البرازي���ل منذ �ضبعينيات الق���رن الما�ضي اإ�ضتراتيجي���ة مزدوجة تركزت على 	

ت�ضجيع زيادة اإنتاج النفط المحلي من جهة، وتخفي�س الطلب على النفط من خال 

تطوي���ر الوق���ود الحيوي كبديل للنفط في قطاع النقل من جهة اأخرى. و يتميز مزيج 

الطاق���ة ف���ي البرازيل بهيمنة الطاق���ة المتجددة، وبخا�ضة الطاق���ة الكهرومائية في 

مجال توليد الكهرباء و الوقود الحيوي كوقود في قطاع النقل.

• ا�ضتطاع���ت البرازي���ل تحقي���ق نجاح���ات كبيرة في ا�ضتغ���ال م�ضادره���ا من النفط 	

والغ���از في المياه العميقة و�ضولً اإلى اكت�ض���اف منطقة “ما قبل الملح” التي غّيرت 

ب�ض���كل كبير من واقع واآفاق �ضناعة النف���ط والغاز البرازيلية. ول تقت�ضر انعكا�ضات 

الكت�ضاف���ات الجدي���دة في منطقة “ما قبل الملح” على ارتف���اع اإنتاج النفط والغاز، 

ب���ل تتعدى ذلك لت�ضمل كافة القطاع���ات القت�ضادية وتطور البرازيل ب�ضكل عام من 

النواحي القت�ضادية والجتماعية.

• م���ن اأهم العوامل الرئي�ضية الت���ي تكمن وراء النجاح الذي حققته البرازيل في المياه 	

العميق���ة هو التطور التكنولوجي بالإ�ضافة اإلى و�ضول اأ�ضعار النفط خال ال�ضنوات 

الأخي���رة اإلى م�ضتويات م�ضجعة �ضاهمت بدورها  في تح�ضين اقت�ضاديات الم�ضاريع 

في تلك المناطق.

• تع���د الحتياطي���ات المكت�ضفة في منطقة “ما قبل المل���ح” البرازيلية �ضخمة ن�ضبياً 	

لكنها في نف�س الوقت تمثل اأحد التحديات الأكثر �ضعوبة في �ضناعة النفط العالمية 

ومنه���ا التحدي���ات اللوج�ضتية وتكاليف الإنتاج العالي���ة والمخاطر البيئية. ولقد كان 

هن���اك الكثير من الت�ضخيم ف���ي تقييم الآفاق النفطية للبرازيل بعد اكت�ضاف منطقة 

“م���ا قب���ل الملح”، بينم���ا ينظر البع�س اإل���ى البرازيل على اأنها منطق���ة نفطية عالية 
المخاطر.

• تع���د البرازي���ل دولة رائدة في مج���ال اإنتاج وا�ضتهاك الوق���ود الحيوي، وبخا�ضة 	

الإيثان���ول من ق�ض���ب ال�ضكر وبتكاليف اإنتاج تعتبر الأق���ل في العالم. ويعود نجاح 

البرازي���ل ف���ي �ضناع���ة الوق���ود الحيوي اإل���ى الدعم الحكوم���ي الكبي���ر والمتنوع 

بالإ�ضاف���ة اإلى طبيعة المناخ ووفرة الأمطار والتربة الموؤاتية والأرا�ضي الزراعية 

ال�ضا�ضعة.
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• ب�ض���كل ع���ام، رافق تطور �ضناع���ة الوقود الحيوي في البرازي���ل ودول العالم الأخرى 	

حملة ترويج وت�ضخيم وا�ضعة، لكنه برز خال ال�ضنوات الأخيرة جدل حاد حول مدى 

اقت�ضادية التو�ضع في اإنتاج الوقود الحيوي وفق التقنيات الحالية.

• ت�ضي���ر المعطيات الحالية اإلى توقع تح���ول البرازيل اإلى دولة م�ضدرة �ضافية للنفط 	

لكن كميات الت�ضدير تبقى متوا�ضعة ن�ضبياً لغاية عام 2040. اأما بالن�ضبة للغاز فاإن 

احتم���الت تحوله���ا اإلى دولة م�ض���درة �ضافية تبقى بعيدة حتى عل���ى الأمد البعيد. 

وفيما يتعلق بالوقود الحيوي، فاإن ال�ضادرات تظل متوا�ضعة ومح�ضورة بالإيثانول.

• اإن النعكا�ض���ات المحتملة على ال�ضوق العالمية والدول الأع�ضاء �ضتكون على النحو 	

التالي:

يعتم���د تاأثي���ر الزي���ادة الم�ضتقبلية في اإنت���اج البرازيل من النف���ط في الأ�ضواق . 1

العالمي���ة على بع�س العوامل منها تطور الطل���ب المحلي البرازيلي على النفط 

من جهة، وحالة موازنة الإمدادات والطلب العالمي على النفط من جهة اأخرى.

اإن اكت�ض���اف نوعيات نفوط خفيفة، وبخا�ضة في منطقة “ما قبل الملح” يمنح . 2

البرازي���ل فر�ضة لتنوي���ع �ضادراتها في الأ�ضواق العالمي���ة، والتي تقت�ضر حالياً 

عل���ى النوعي���ات الثقيلة تقريباً، وما يعني ذلك م���ن مناف�ضة اأكبر لنفوط الدول 

الأع�ضاء في اأ�ضواقها الرئي�ضية، وبخا�ضة في اآ�ضيا واأوروبا.

ف���ي ظل  الحج���م المتوا�ضع لواردات الغ���از البرازيلية ب�ضكل ع���ام ومن الدول . 3

الأع�ض���اء ب�ض���كل خا����س، فاإن اأي���ة انعكا�ضات مبا�ض���رة لزيادة اإنت���اج الغاز في 

البرازيل تكون اأقل على الدول الأع�ضاء بالمقارنة مع زيادة اإنتاجها من النفط. 

وف���ي ظ���ل مناف�ضة الوق���ود الحيوي للنفط في قط���اع النقل، ف���اإن تزايد اإنتاج 

الوقود الحيوي البرازيلي، قد يكون له انعكا�ضات غير مبا�ضرة على �ضوق النفط 

البرازيلية والعالمية.




