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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2020محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها أو
فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة
التخاذ أي قرار.
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النقاط الرئيسة
يقوم هذا البحث بتقييم النفط من منظور عام لتخصيص الموارد واختيار المشروع ووضع السياسات في الدول
المصدرة للنفط.
يبحث التحليل التشوهات االقتصادية :السياسة المحلية لتسعير النفط واالختالالت (العيوب) السوقية التي
تشكل خروج ًا عن افتراض “االقتصادات الصغيرة”.
تم اشتقاق صيغ تكلفة الفرصة البديلة للنفط في ظل العديد من القيود وبرامج وخطط التسعير المحلية.
أنتجنا صيغة تقيس وتحدد صافي مكاسب الرفاه االجتماعية الناجمة عن إصالح أسعار النفط المحلي.
استخدمت بيانات المملكة العربية السعودية لعام 2018م من أجل التوضيح العددي.
تتراوح تكلفة الفرصة البديلة لبرميل النفط السعودي بين  15و 25دوالر أمريكي ،بالنسبة للمشروعات التي لها
تأثيرات قصيرة المدى على الطلب المحلي على النفط.
أن نطاق القيم المحتملة لتكلفة الفرصة البديلة األوسع نطاق ًا لبرميل النفط ،فيتراوح بين 15
بينما نجد ّ
و 59.4دوالر أمريكي بالنسبة للمشروعات التي لها آثار طويلة األمد على الطلب المحلي على النفط ،مثل
االستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة أو مصادر الطاقة المتجددة.
ينتج عن زيادة السعر المحلي لبرميل النفط بمقدار دوالر أمريكي واحد ربح صافٍ للمملكة العربية السعودية
يصل إلى  200مليون دوالر أمريكي سنوياً.
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الملخص
ينبغي عند الشروع في تقييم المشروعات االستثمارية
من منظور عام ،القيام بتقييم برميل النفط الذي تمت
إزاحته أو إضافته إلى االستهالك المحلي بتكلفة الفرصة
البديلة .ويقدم هذا البحث إطار عمل للتوازن الجزئي
لتقييم تكلفة الفرصة البديلة الستهالك النفط المحلي
في إحدى الدول المصدرة للنفط.
أن ( )1افتراض
كما يأخذ هذا اإلطار في االعتبار ّ
“االقتصاد الصغير” المعتاد ال يصمد بالضرورة)2( ،
يمكن تحديد سعر النفط المحلي إما على مستوى
ثابت أو كدالة في السعر الدولي ،و( )3يمكن تقييد
إنتاج النفط أو مستوى صادراته أو استهالكه المحلي.
قمنا باشتقاق تكلفة الفرصة البديلة لكل حالة تمت
دراستها إضافة للصيغة التي تحدد صافي مكاسب الرفاه
االجتماعية من إصالح أسعار النفط المحلي .كما أننا
قدمنا التوضيح العددي باستخدام بيانات عام 2018م

أن تكلفة
للمملكة العربية السعودية .وتوصلنا إلى ّ
الفرصة البديلة لبرميل النفط قد تتراوح بين  15و25
دوالر أمريكي بالنسبة إلى المشاريع التي لها تأثير
قصير المدى على الطلب المحلي على النفط .أما إذا
تناولنا مشروع له تأثير طويل األمد على الطلب على
النفط المحلي ،مثل االستثمار في كفاءة استخدام
فإن نطاق القيم
الطاقة أو مصادر الطاقة المتجددةّ ،
المحتملة لتكلفة الفرصة البديلة للنفط سيكون أوسع
بكثير وشديد الحساسية للقيود المفروضة على
أن زيادة السعر المحلي لبرميل النفط
اإلنتاج .إضافة إلى ّ
بمقدار دوالر واحد تؤدي إلى صافي مكاسب الرعاية
االجتماعية في المملكة العربية السعودية لتصل إلى
مبلغ  200مليون دوالر .يمكن للنتائج التي توصلنا إليها
أن تصل للجهات التي تعمل على صنع القرار في الدول
التي تهدف إلى تنويع اقتصاداتها بمنأى عن العائدات
النفطية.
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المقدمة
ما هي تكلفة الفرصة البديلة للنفط في دولة مصدرة
للنفط؟ عند تقييم المشاريع االستثمارية الجديدة من
منظور عام ،ما هي قيمة برميل النفط الذي تمت إزاحته
أو إضافته إلى االستهالك المحلي؟ يؤدي استخدام برميل
من النفط في مشروع واحد إلى فقدان الفوائد التي كان
سيحققها في استخداماتٍ أخرى .تعد تكلفة الفرصة البديلة
هي القيمة التي يعلقها المجتمع ألفضل خيار تم رفضه.
قد يؤدي اتخاذ القرارات على أساس تكاليف الفرصة البديلة
بشكل غير صحيح إلى اإلفراط في االستثمار
المحسوبة
ٍ
في بعض المشاريع وقلة االستثمار في مشاريع أخرى.
كذلك يمكن أن يؤدي استخدام تقديرات تكلفة الفرصة
البديلة للنفط إلى تحسين تقييم التكاليف والفوائد
المرتبطة باالستراتيجيات البديلة واستراتيجيات التنمية،
وهو ما يساعد على زيادة الهبات النفطية لبلد ما في
تعظيم الرفاهية الحالية والمستقبلية لمواطنيها .وعالوة
فإن تحديد تكلفة الفرصة البديلة للنفط يتيح
على ذلكّ ،
تحليل التكاليف والفوائد ويسمح للدولة المعنية بإضفاء
الالمركزية على عملية صنع القرار الذي يعد عنصر ًا ضروري ًا
لتشجيع االستثمار ،وبالتالي تعزيز النمو االقتصادي
والتنمية في هذه الدولة.
أن العديد من االقتصادات المصدرة
كذلك نجد ّ
للنفط تكون عرضة لحاالت التشوه بسبب التدخالت
فإن األسعار
الحكومية أو لالختالالت السوقية ،لذلك ّ
المرصودة بسبب هذه التشوهات االقتصادية ال تعكس
بالضرورة تكاليف الفرصة الحقيقية للموارد .و ُيشار
إلى تكاليف الفرصة البديلة (غير الملحوظة) بوصفها
الظل”
األسعار االعتبارية أو ما بات يطلق عليه “أسعار
ّ
(.)Pearce and Markandya 1987
مصطلحي “األسعار االعتبارية” و”تكلفة
إننا نستخدم
ّ
الفرصة البديلة” بالتبادل خالل هذا البحث ،فيما تعبر
أسعار الظل نظر ًا للتشوهات القائمة عن القيمة
الحقيقية للموارد وال ينبغي أن ينظر إليها على أنها
مشوه
أسعار التوازن التي ستتحقق في اقتصاد غير
َّ
( .)Squire and Van der Tak 1975ومن ناحية أخرى ،فإننا

نجد في مؤلفات ( )Squire and Van der Tak 1975أنه
ُيطلق على هذا النهج “النهج التراكمي” الذي يعتبر -في
إطار التوازن الجزئي -بمثابة إصالح للسياسات بوصفه
عملية تدريجية تزيد من الرفاهية المجتمعية .وبالتالي،
ألي سلعة
يمكن تعريف سعر
ّ
الظل أو السعر االعتباري ّ
على أنه مكاسب الرفاهية االجتماعية مِ ن المنح االقتصادية
مع وحدة إضافية منه ( .)Jones 2005ويعني هذا أ ّنه ينبغي
احتساب تكلفة الفرصة البديلة للنفط بالنظر إلى هياكل
سوق النفط الحالية .أما فيما يتعلق باألسئلة المتصلة
بهياكل السوق البديلة االفتراضية مثل سوق النفط من
دون منظمة األوبك ،فإنها ليست ذات صلة بهذا البحث.
أن النهج البديل لهذا النهج يتمثل في “النهج الطوباوي
كما ّ
أو الخيالي” الذي يتكون من استخدام أسعار السوق في
فإن هذا
اقتصاد غير
مشوه ،وكما يقول (ّ )Jones 2005
ّ
النهج ربما يكون مناسب ًا عندما تزيل التغيرات في مجال
أن هذا األمر نادر
السياسة تشوهات األسعار تماماً ،سوى ّ
الحدوث في الواقع.
توجد الكثير من الكتابات المهمة حول تقدير أسعار الظل
بالنسبة للسلع غير السوقية ،مثل االنبعاثات الملوثة (Lee
 .)and Lee 2014; Zhou et al. 2014وبالمثل ،يتطلب
النفط والموارد المستنفدة األخرى إيالء عناية خاصة بها،
مما أدى إلى تزايد تطوير المؤلفات في االقتصاد العام
وكذلك إلى ظهور المؤلفات المتعلقة بحسابات الموارد
أن الجزء األكبر من هذه
القابلة لالستنفاد .حيث نجد ّ
المؤلفات يتناول تعظيم الرفاهية بين الزمانية ويستمد
تكلفة الفرصة البديلة للمورد المستنفد من مشكلة البحث
عن الحل األمثل (راجع على سبيل المثال،
[ .)El Serafy [1989] ; Hartwick [1990ومن ثم يتم
الظل على أنه المكسب من تخفيف القيود
تعريف سعر
ّ
المفروضة على توفر الموارد ،وهنا يشير كل من الباحثَين
( Hamilton and Clemens (1999إلى أنه وفي ظل وجود
الظل تختلف عن أسعار
فإن أسعار
تشوهات في السياسةّ ،
ّ
“العالم الحقيقي” الملحوظة على المسار األمثل ،وينجم
عن هذا االختالف عدم كفاءة التخصيص في االقتصاد
المحلي ( )Ouyang and Sun 2015مما قد يشوه بدوره
قرارات االستثمار.
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المقدمة
تستخدم بعض الدراسات مثل دراسة Blazquez et al.
 ))[2019إطار عمل للتوازن العام لتقييم مكاسب الرعاية
االجتماعية للمشاريع أو السياسات التي توفر النفط .ومع
بشكل عام
فإن هذه الدراسات والمؤلفات ال تتناول
ذلكّ ،
ٍ
مسألة محددة هي تكلفة الفرصة البديلة للنفط بالنسبة
لدولة مصدرة للنفط والتي يكون قطاعها النفطي عرضة
أن هذا البحث
للتشوهات االقتصادية .والواجب ذكره هنا ّ
يطور إطار ًا تشغيلي ًا قائم ًا على النظرية االقتصادية ويلبي
احتياجات ص ّناع القرار الذين يبحثون عن تقديرات عددية.
أما تحليلنا فيركز على التشوهات االقتصادية وسياسة
تسعير النفط المحلي واالختالالت السوقية والخروج عن
افتراض “االقتصاد الصغير” ،حيث يمثل إنتاج البالد بموجب
هذا االفتراض نسبة ضئيلة من اإلنتاج العالمي ،دون أن
أي تأثير على السعر الدولي .بل نبتعد عنه من
يكون لذلك ّ

خالل تناول إحدى الدول الرئيسية المصدرة للنفط .كما أننا
قمنا بدراسة الكيفية يمكن بها لهذين العنصرين -باالقتران
مع الظروف المحددة للدولة المنتجة النفط -التأثير على
تكلفة الفرصة البديلة الستهالكها المحلي من النفط.
يتناول القسم التالي من هذا البحث إطار التوازن الجزئي
الذي نستخدمه الشتقاق صيغة عامة لتكلفة الفرصة
البديلة الستهالك النفط المحلي ،فيما يتناول القسم
الثالث ( )3آثار مجموعات مختلفة من القيود المفروضة
على الدول المنتجة للنفط .ويستخلص القسم الرابع ()4
صيغة تحدد صافي مكاسب الرفاه االجتماعية من إصالح
أسعار النفط المحلية باستخدام النظرية الظرفية ،بينما
يستخدم القسم الخامس ( )5بيانات المملكة العربية
السعودية لتقديم توضيح عددي للصيغ المشتقة ،ويختتم
القسم السادس ( )6هذا البحث.
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النموذج
هيكل النموذج واالفتراضات
إننا نعتمد كما هو الحال في البحوث التي أجراها كل من
(Harberger (1968), Parish (1972, 1973), and
 ،))Jones (2005نهج التوازن الجزئي حيث يتم تعريف
تكلفة الفرصة البديلة على أنها تباين في مجموع فائض
ألن هدفنا يتمثل في تحديد
المنتج والمستهلك .ونظر ًا ّ
فإن فائض
تكلفة الفرصة البديلة من منظور وطنيّ ،
كال من العائدات الحكومية وفوائد الشركة
المنتج يشمل ً
المنتجة للنفط .أو بمعنى آخر ،تعكس تكلفة الفرصة
البديلة إلضافة برميل جديد من استهالك النفط المحلي
التكلفة (قبل الضريبة) توريد البرميل باإلضافة إلى التغيير
الناتج في رفاهية المستهلك الحالي.
كما نتناول بالدراسة إحدى الدول المصدرة للنفط التي
«المنتِج» ،ولقد صممنا مشكلة
نطلق عليها مجاز ًا اسم ُ
المنتِج باستخدام إطار عمل الشركة السائد.
رفاهية ُ
المن ِتج من الدول الرئيسية المصدرة للنفط،
ونظر ًا لكون ُ
فإنه يأخذ في االعتبار تأثير مستوى صادراته على سعر
النفط الدولي عند اتخاذ القرارات بشأن الصادرات .ويسمح
لنا هذا اإلطار بالوقوف تمام ًا على التأثيرات االجتماعية
هامشي بشكل كامل ،وهو أمر أساسي لتحديد
لقرار
ّ
تكلفة الفرصة البديلة للنفط المستهلك محلياً.
المنتِج من النفط ( )otفي العام ( )tالطلب
يلبي إنتاج ُ
المحلي ( )qtوالطلب الدولي على صادراته النفطية (،)xt
ويمثل هذا بالقيد ( )qt+xt≤otونحن ال ننظر في إمكانية
السحب من المخزونات .ولنفترض أن مشروع ًا جديد ًا
(غير محسوب ًا في منحنى الطلب المحلي  ).( Dtيتطلب
برميال إضافي ًا من النفط ،وأنه يتم تقديم تكلفة رفاهية
ً
هذا البرميل من النفط عن طريق مضاعف الغرانج ()μt
وأن ( )μtيمثل القيمة الحالية لتكلفة
المرتبط بهذا القيدّ ،
المستهلك لهذا المشروع ،أو
الفرصة البديلة للبرميل ُ
بمعنى آخر ،أن تكلفة الفرصة البديلة غير المخصومة
لبرميل النفط الذي تم توفيره لالستهالك المحلي في
العام ( )tهي ( ،)μt (1+d)^tحيث تمثل ( )dسعر الخصم
للمنتِج.
بالنسبة ُ

يتطلب تحديد صيغة السعر االفتراضي (سعر الظل)
المناسبة للحصول على تكلفة الفرصة البديلة للنفط
المن ِتج ،حيث يمكن أن يكون
فهم القيود التي يخضع لها ُ
المتسبب في هذه القيود إما عوامل هيكلية أو تقنية
أو لوجستية أو سياسية أو مالية (راجع Gochenour
 ][1992للحصول على وصفٍ تفصيلي لهذه العوامل).
فعلى سبيل المثال ،يمكن لحصة من إنتاج منظمة
أن
تحد من اإلنتاج .كما ّ
األوبك أو القيود اللوجستية أن ّ
بإمكان االلتزامات التجارية القائمة أو الحاجة إلى جني
إيرادات بالعملة األجنبية لتمويل الواردات الوطنية بالنسبة
للمنتِج أن تق ّيد وتحد من مستوى الصادرات النفطية،
ُ
تحد من
ويمكن كذلك للعقوبات الدولية بالمقابل أن ّ
هذه الصادرات .لذلك فإننا نطرح قيود ًا على مستوى
الصادرات ،حيث تكون ( )Utو( )Ltالحدان األدنى واألعلى
على ( )xtعلى التوالي .كما أننا نق ّيد أيض ًا اإلنتاج بالحد
األعلى (.)Mt
أن ( )Ptتشير إلى سعر النفط الدولي تسليم
فلنفترض ّ
وأن ( )Ptهي دالة
ظهر السفينة ( )FOBفي العام (ّ ،)t
المنتِج تؤثر على
( ،xt, Pt (xtوذلك نظر ًا ّ
ألن صادرات ُ
سعر النفط الدولي .عليه نقوم بوضع إطار لسياسة
المنتِج
التسعير المحلية بشكل عام من خالل اعتبار ّ
أن ُ
يقوم بتحديد سعر نفطه المحلي ( )πtكدالة خطية
للسعر الدولي ،π t=aPt (xt)+b :حيث ( aو )bهما معلمتان
ثابتتان .فيما تدار المبيعات المحلية للنفط عن طريق
أن
شركة عامة تقوم الحكومة بتمويلها .ونالحظ هنا ّ
هذه االفتراضات تغطي سياسات التسعير واإلعدادات
اإلدارية الموجودة لدى معظم الدول المصدرة للنفط (راجع
على سبيل المثالFattouh and El-Katiri [2012]; :
 ،;]Held and Ulrichsen [2013صندوق النقد الدولي
[ .)]2017باإلضافة إلى ندرة المعلومات المتاحة للجمهور
حول الصيغ المستخدمة لسياسة تسعير النفط المحلية.
ونحن نفترض صيغة دالية خطية ،رغم إقرارنا بأ ّنه ربما يتم
استخدام الصيغ الدالية األخرى.
تعطي دالة الطلب المحلي بواسطة ( ،Dt (π tونستخدم
التمثيل الكلي للطلب المحلي .كما يمكن توسيع نطاق
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النموذج
النتائج التي توصلنا إليها بكل بسهولة ليشمل الحالة التي
يتم فيها النظر في األنواع المختلفة من المستهلكين،
مثل األسر والصناعات التي تستخدم النفط بوصفه
مدخالت وسيطة ،ومن ثم يصبح إجمالي فائض
الكلي للفوائض.
المستهلك هو المجموع
ّ
نشير إلى منحنى الطلب المقلوب بـ( ،).( Dt-1ونطرح
القيد  Dt(aPt (xt )+b)≤qtعندما يكون الوفاء بالطلب
المحلي أمر ًا إلزام ًيا.
فإن معدل نضوب أو
كما درجت عليه العادة في المؤلفاتّ ،
استنفاد االحتياطيات النفطية يعرب عنه بمعدل استخراج
تقل كمية االحتياطيات الجوفية  utفي
النفط .وبالتاليّ ،
أن .ot≤u_(t-1)-ut
نهاية السنة ( )tبمقدار  ،otمما يعني ّ
بينما تبلغ التكلفة اإلجمالية لإلنتاج ( .c(otفلنفترض
فصل لقرارات االستثمار في
بغية تالفي دمجٍ
تمثيل ُم ّ
القدرات الجديدة -أنه نظر ًا لنمو الطلب واالنخفاض
فإن االستثمار في
الطبيعي لحقول النفط الحاليةّ ،
القدرات الجديدة يحدث في كل فترة .لذلك ،فإننا نعتبر
أن التكلفة الحدية لإلنتاج تشمل االستهالك االقتصادي
للنفقات الرأسمالية ،باإلضافة إلى التكلفة التشغيلية.
وخالف ًا لذلك ،فإذا كانت هناك قدرة إنتاجية زائدة وال يوجد
فإن تكلفة اإلنتاج الهامشية ستشمل
استثمار فيهاّ ،
تكلفة التشغيل فحسب.
لذا تتم بموجب هذه االفتراضات ،كتابة مشكلة تعظيم
للمنتِج مع المضاعفات المرتبطة
الرفاهية بالنسبة ُ
بالقيود الموضوعة بين األقواس ،على النحو التالي:
)(1a

01
1
(𝑥𝑥' 𝑃𝑃' (𝑥𝑥' ) + + 𝐷𝐷'-. (𝑠𝑠) 𝑑𝑑𝑑𝑑 − 𝑐𝑐(𝑜𝑜' )7
'
)𝑑𝑑 (1 +
2

)(1b

) '𝜇𝜇(

'𝑜𝑜 ≤ '𝑥𝑥𝑞𝑞' +

)(1d

) '𝜃𝜃(

'𝑀𝑀 ≤ '𝑜𝑜

)(1f

) '𝜔𝜔(

)(1c

)(1e

)(1g

) '𝜑𝜑(

) '𝛽𝛽(

) '𝜆𝜆(

s.t.

'𝑞𝑞 ≤ )𝐷𝐷' (𝑎𝑎𝑃𝑃' (𝑥𝑥' ) + b

'𝑈𝑈 ≤ '𝑥𝑥

'𝐿𝐿−𝑥𝑥' ≤ −

'𝑢𝑢 𝑜𝑜' ≤ 𝑢𝑢'-. −
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!
':2

ينبغي أن تكون المتغيرات غير سالبة ،عالوة على ذلك
المنتِج
وكما يتضح من المعادلة (1أ)ّ ،
فإن دالة رفاهية ُ
تشتمل على ثالثة مكونات ،هي :فائدة تصدير النفط
والربح من استهالك النفط محلي ًا وتكلفة إنتاج النفط.
وبالتالي ،ستسمح لنا هذه الدالة بدراسة اآلثار االجتماعية
المترتبة على التغيرات في أسعار النفط بالنسبة للبلد
بأكمله.
الظروف المثلى ومعادالت األسعار االفتراضية
(أسعار الظل)
المنتِج،
قمنا بإنشاء دالة الغرانج لمشكلة تعظيم رفاهية ُ
المن ِتج يقوم في كل فترة بتسليم
حيث افترضنا ّ
أن ُ
النفط إلى السوق المحلية وبقية العالم .وباختصار
فإن جميع المتغيرات الكمية إيجابية باستثناء
شديدّ ،
االحتياطات الجوفية في نهاية الفترة األخيرة (التي تصبح
أوال بتحديد
صفر ًا عند نفاد هذه االحتياطيات) .ونقوم ً
مشتقها فيما يتعلق بـ( )xtوإعادة ترتيب المصطلحات
لتكتب على النحو التالي:
)(2

"𝑃𝑃𝑑𝑑
𝐷𝐷𝑑𝑑
) (𝑥𝑥 ) " (𝜋𝜋 ) − (𝛽𝛽" − ω2
" "𝜋𝜋𝑑𝑑 " "𝑥𝑥𝑑𝑑

𝑎𝑎 "𝜑𝜑 −

𝑃𝑃𝑑𝑑
) "𝑥𝑥( "𝑥𝑥𝑑𝑑 "𝑥𝑥 𝑃𝑃" (𝑥𝑥" ) +
"

")𝑑𝑑 (1 +

= "𝜇𝜇

ألن المنتج ال يمكن أن يكون لديه القيود ( )1eو()1f
نظر ًا ّ
فإن مضاعفات
الملزمة لصادراته في الوقت نفسه ،لذا ّ
الغرانج المرتبطة بهذه القيود (على سبيل المثالi.e., :
آن واحد .بينما
 βtو )ωtال يمكنها أن تكون غير صفرية في ٍ
تعني المعادلة ( )2أن تكلفة الفرصة البديلة المخصومة
للبرميل الذي يتم توفيره لالستهالك المحلي ()μt
ُتعطى بمجموع إيرادات أو عائدات التصدير اإلضافية
المرتجعة وزيادة الرفاهية الناجمة عن استهالك النفط
المحلي التي كانت ستحدث لو تم تصدير هذا البرميل
من النفط ،إضافة للتكلفة اإلضافية التي يفرضها القيد
المنتِج .كما تؤدي زيادة الصادرات النفطية
على صادرات ُ
إلى انخفاض أسعار النفط الدولية ،مما يؤدي بدوره إلى
انخفاض في أسعار النفط المحلية .يزداد الطلب المحلي
الذي ينبغي الوفاء به -بمقدار ( )ΔDtمما يفرض بالتاليالتكلفة ( .)φtΔDtوهذا يعطينا ما يلي:
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النموذج

)(3

𝑞𝑞" 𝑃𝑃" 𝜀𝜀3
) − (𝛽𝛽" − ω8
"𝑥𝑥" 𝜋𝜋" 𝜀𝜀(,

𝑎𝑎 "𝜑𝜑 - 𝑃𝑃" −

1
𝜀𝜀 1 +

"(,

") 𝑑𝑑 (1 +

𝜇𝜇" = $

أن ( )εqتمثل مرونة الطلب المحلي على النفط فيما
بما ّ
𝜋𝜋 𝑞𝑞∆
(أي ، 𝜀𝜀 = 𝑞𝑞 ∆𝜋𝜋 :وتمثل ()εx
يتعلق باألسعار المحلية ّ
المرونة السعرية للطلب الدولي على صادرات منتجات
𝑃𝑃 𝑥𝑥∆
فإن من المفترض
(أي . 𝜀𝜀 = 𝑥𝑥 ∆𝑃𝑃 :لذا ّ
ُ
المنتِج النفطية ّ
أن يكون لدينا  εq ≤0و.εx.t ≤0
&

&

$

$

$

$

&

&

"

",$

ألن الطلب المحلي هو دالة للسعر المحلي ،لذا
نظر ًا ّ
يمكن كتابة دالة الطلب المقلوب هكذا ، Dt -1 (qt) = πt
فإن مشتق الالغرانج فيما يتعلق بـ( )qtيعطينا ما
وبالتالي ّ
يلي:
)(4

"𝜋𝜋
− 𝜇𝜇" + 𝜑𝜑" = 0
")𝑑𝑑 (1 +

تنص المعادلة ( )4ببساطة على أن تكلفة تلبية الطلب
(أي
المحلي تمثل الفرق بين تكلفة الفرصة البديلة للنفط ّ
قيمتها) والسعر المحلي النفط.
من خالل الجمع بين المعادلتين الثالثة ( )3والرابعة ()4
فإننا نحصل على ما يلي:
)(5

𝑞𝑞" 𝑃𝑃" 𝜀𝜀.
1
) − (1 + 𝑑𝑑 )" (𝛽𝛽" − ω6
𝑎𝑎 $1 + 𝜀𝜀 * 𝑃𝑃" +
"𝑥𝑥" 𝜀𝜀(,
"(,
= "𝜇𝜇
𝜀𝜀 𝑃𝑃 𝑞𝑞
* (1 + 𝑑𝑑)" $1 + 𝑎𝑎 " " .
"𝑥𝑥" 𝜋𝜋" 𝜀𝜀(,

ولقد وضحنا في الملحق أن الهوية التالية تحمل:
)(6

𝑃𝑃
𝑔𝑔$ 𝜀𝜀' − 𝑎𝑎𝑞𝑞$ 𝜋𝜋$ 𝜀𝜀- − 𝑟𝑟$ 𝜀𝜀/
$

𝑥𝑥$

= 𝜀𝜀",$

حيث تمثل ( )gtالطلب العالمي على النفط مع مرونة
سعرية  ،εg ≤ 0في حين تشير ( )rtإلى اإلمدادات النفطية
للمنتِج مع مرونة سعرية ( .)εr ≥ 0ويمكن
غير التابعة ُ
باستخدام المعادلة السادسة ( )6كتابة مقام المعادلة
𝜀𝜀 𝑟𝑟 𝑔𝑔 𝜀𝜀 −
الخامسة ( )5هكذا  . (1 + 𝑑𝑑)& & )𝑥𝑥 𝜀𝜀 & ,وبالتالي فإننا
& .
نحصل على ما يلي:

) <𝑥𝑥 𝜀𝜀 (1 + 𝑑𝑑)" (𝛽𝛽" − ω
𝑃𝑃
"%𝑔𝑔" 𝜀𝜀( − 𝑎𝑎𝑞𝑞" 𝜋𝜋" 𝜀𝜀. − 𝑟𝑟" 𝜀𝜀0 + 𝑥𝑥" 3 + 𝑎𝑎𝑞𝑞" 𝜀𝜀. − " 4,
"𝑃𝑃
"𝑃𝑃
"
𝜇𝜇" = $
=
")𝑑𝑑 (1 +
𝑔𝑔" 𝜀𝜀( − 𝑟𝑟" 𝜀𝜀0

التي تعطينا التالي:
)(7

) 𝑥𝑥 𝜀𝜀 (1 + 𝑑𝑑)" (𝛽𝛽" − ω8
𝑃𝑃
"𝑥𝑥" + 𝑎𝑎𝑞𝑞" 𝜀𝜀+ ,1 − " 0 − " 1,
"𝑃𝑃
"𝜋𝜋
"𝑃𝑃
=
𝜇𝜇" = $1 +
")𝑑𝑑 (1 +
<𝜀𝜀 "𝑟𝑟 𝑔𝑔" 𝜀𝜀: −

أما المعادلة السابعة ( )7فتعرض الصيغة العامة لتكلفة
الفرصة البديلة المخصومة للنفط.
اآلن ،إذا أخذنا مشتق الالغرانج فيما يتعلق بـ ( ،)otعليه
يكون لدينا:

مع
)(8

) &𝑜𝑜( 𝑐𝑐#
+ 𝜇𝜇& − 𝜃𝜃& − 𝜆𝜆& = 0
&)𝑑𝑑 (1 +

𝑑𝑑𝑑𝑑
) 𝑜𝑜(
= ) 𝑐𝑐" (𝑜𝑜%
𝑑𝑑𝑜𝑜% %

−

إعادة ترتيب مكاسب العوائد:
) "𝑜𝑜( 𝑐𝑐%
"𝜃𝜃 + 𝜆𝜆" +
")𝑑𝑑 (1 +

= "𝜇𝜇

أما فيما يتعلق بالمعادلة الثامنة ( ،)8فإنها تشير إلى
أن القيمة الحالية لتكلفة الفرصة البديلة هي مجموع
ّ
القيمة الحالية للتكلفة الحدية والقيمة الحالية للتكلفة
االقتصادية لبرميل من االحتياطيات ،باإلضافة إلى
التكلفة اإلضافية التي يفرضها قيد اإلنتاج.

إن اتخاذ المشتق فيما يتعلق بـ( )utيؤدي إلى
أخيراًّ ،
أن القيمة االقتصادية لبرميل النفط
 λt=λt+1مما يدل على ّ
في االحتياطيات الجوفية تبقى ثابتة في القيمة الحالية،
أن  λt > 0إذا كان .uT=0
مع مالحظة ّ
يوضح اإلطار الموضح في هذا القسم أن القيود
المفروضة على إنتاج النفط ومستوى الصادرات
واالستهالك المحلي تلعب جميعها أدوار ًا محورية في
تحديد تكلفة الفرصة البديلة للنفط .عالوة على ذلك،
قد تسفر مخططات تسعير النفط المحلية المختلفة
عن تكاليف الفرصة البديلة .ويهدف القسم التالي إلى
استكشاف هذه المشكالت واستنباط تكلفة الفرصة
البديلة لكل حالة تم دراستها.
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تحديد تكلفة الفرصة البديلة للنفط :دور
القيود المفروضة
تلبية الطلب المحلي أمر ًا إلزامياً ،مع عدم وجود قيود
أخرى
إننا نفترض أنه ال يتم وضع قيود على اإلنتاج أو الصادرات
(على سبيل المثال :المعادلتين [ ]1d] - [1fغير ملزمتين)،
ويمكن بالتالي تعريف تكلفة الفرصة البديلة على أنها
المنتِج في توفير المنتجات
التكلفة الحدية التي يتكبدها ُ
النفطية ،وهي مجموع ما يلي:
•التكلفة التشغيلية إلنتاج برميل إضافي.
•التكلفة الرأسمالية إلعداد برميل إضافي من
االحتياطيات.
•القيمة االقتصادية لبرميل من االحتياطيات الجوفية.
أن هذا المجموع يعطى وفق ًا
إال أنه ينبغي مالحظة ّ
للمعادلة الثامنة ( )8من دون أي قيودٍ على اإلنتاج.
فإن صيغة تكلفة
 𝜇𝜇 = (1𝑐𝑐 +(𝑜𝑜𝑑𝑑)) + 𝜆𝜆 + 𝜃𝜃 .عالوة على ذلكّ ،
الفرصة المعطاة من المعادلة السابعة ( )7تعد صحيحة.
أن  ،βt = ωt = 0فيمكن كتابة
وكما رأينا في هذه الحالة ّ
صيغة تكلفة الفرصة البديلة للنفط على النحو التالي:
"

)(9

"

"

"

%

"

𝑃𝑃
𝑥𝑥" + 𝑎𝑎𝑞𝑞" 𝜀𝜀. /1 − 𝜋𝜋" 3
"
𝜇𝜇" (1 + 𝑑𝑑) = )1 +
"𝑃𝑃 8
𝑔𝑔" 𝜀𝜀5 − 𝑟𝑟" 𝜀𝜀7
"

تم كما ذكرنا أعاله ،تحديد سعر النفط المحلي ككسر
للمن ِتج تطبيق خطط التسعير
من السعر الدولي ،ويمكن ُ
المحلية المختلفة ،ويمكن كذلك أن تختلف تكلفة الفرصة
البديلة للنفط بين هذه المخططات .ونستخدم المعادلة
التاسعة ( )9الشتقاق تكلفة الفرصة البديلة ألربعة
المحرر
أنواع من سياسات تسعير النفط المحلية :السعر ُ
بالكامل والسعر الثابت الخاضع للتحديد والجزء الثابت من
السعر الدولي والسعر الدولي مطروح ًا منه الدعم الثابت.

المحرر بالكامل
الحالة األولى ( :)1السعر ُ
ألن  ،πt = Ptوينتج
فإن :أ =  1وب = ّ ،0
ففي هذه الحالة ّ
عن المعادلة التاسعة ( )9ما يلي:
)(10

"𝑥𝑥
𝑃𝑃 1
" 𝑔𝑔" 𝜀𝜀- − 𝑟𝑟" 𝜀𝜀0

𝜇𝜇" (1 + 𝑑𝑑)" = )1 +

ضئيال (على
المنتِج
ً
إذا كان الطلب العالمي على نفط ُ
فإن تكلفة الفرصة البديلة للنفط
سبيل المثالّ ،)xt -> 0 :
للمنتِج تمثل سعره في األسواق الدولية ،و
بالنسبة ُ
يتوافق هذا مع النتيجة المعروفة في “االقتصاد الصغير”
أن تكلفة الفرصة البديلة للسلعة القابلة
التي مفادها ّ
للتداول تمثل سعرها عند نقطة الحدود( (�Little and Mir
.)rlees 1974; Squire and Van der Tak 1975
الحالة الثانية ( :)2السعر الثابت الخاضع للتحديد
فإن ( )a = 0والسعر المحلي ينتج
وفي هذه الحالةّ ،
بواسطة ( .)πt=bحيث تعطينا المعادلة التاسعة ()9
التالي:
)(11

"𝑥𝑥
𝑃𝑃 1
" 𝑔𝑔" 𝜀𝜀- − 𝑟𝑟" 𝜀𝜀0

𝜇𝜇" (1 + 𝑑𝑑)" = )1 +

ألن لدينا من المعادلة التاسعة السادسة (:)6
ّ
عليه تصبح المعادلة رقم ( )11على النحو التالي:
,

)(12

1
𝑃𝑃 -
" "𝜀𝜀+,

&' () *+' (,
'"

= 𝜀𝜀",$

𝜇𝜇" (1 + 𝑑𝑑)" = )1 +

فإن تكلفة الفرصة البديلة
ووفق ًا للمعادلة رقم (ّ ،)12
أقل من السعر الدولي وتتمثل بكل بساطة
للنفط ،تعد ّ
في اإليرادات الحدية الناجمة عن تصدير برميل نفط
أي تأثير مباشر للقيمة
إضافي ،وال تب ّين هذه المعادلة ّ
المحددة لألسعار الخاضعة للتحديد على تكلفة الفرصة
البديلة .ورغم ذلك ،يتم من خالل تحديد مستوى
االستهالك المحلي ،تحديد السعر المحلي أيض ًا للكمية
المتاحة للتصدير التي تؤثر بالتالي على قيمة تكلفة
الفرصة البديلة.

مثاال توضيحي ًا
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أما إذا تم تحرير السعر المحلي أو تحديده بالكامل فإننا
أن هذا التشابه يكون
سنحصل على نفس الصيغة .غير ّ
ألن التعريف والقيمة العددية بالنسبة لـεg
واضح ًا فقط ّ
يكونا محددين لكل حالة على حدة ،كما هو موضح في
المعادلة رقم (أ )4 .في الملحق.
الحالة الثالثة ( :)3الجزء الثابت من السعر الدولي
فإن المعادلة التاسعة ( )9تعطينا
بما ّ
أن  b=0وّ ، πt = aPt
اآلتي:
)𝑥𝑥" + 𝑞𝑞" 𝜀𝜀- (𝑎𝑎 − 1
"𝑃𝑃 4
𝑔𝑔" 𝜀𝜀1 − 𝑟𝑟" 𝜀𝜀3

)(13

𝜇𝜇" (1 + 𝑑𝑑)" = )1 +

الحالة الرابعة ( :)4السعر الدولي مطروح ًا منه اإلعانة
الثابتة

أن لدينا  a=1، πt=Pt+bمع  .b<0فإننا نحصل على
بما ّ
المعادلة التالية:

𝑏𝑏𝑞𝑞" 𝜀𝜀.
𝑏𝑏 𝑥𝑥" + 𝑃𝑃 +
"
𝜇𝜇" (1 + 𝑑𝑑) = )1 +
"𝑃𝑃 5
𝑔𝑔" 𝜀𝜀1 − 𝑟𝑟" 𝜀𝜀4
"

)(14

يختلف السعر المحلي للنفط بصفة عامة عن تكلفة
فإن من المثير لالهتمام
الفرصة البديلة ،ورغم ذلك ّ
استكشاف سياسة التسعير المحلية التي يمكنها أن
ألن كافة صيغ
تتناسب مع تكلفة الفرصة البديلة .ونظر ًا ّ
فإن
تكلفة الفرصة البديلة تعتمد على السعر الدولي ،لذا ّ
مخطط التسعير الوحيد الذي يمكنه تكرار تكلفة الفرصة
البديلة يتمثل في تحديد السعر المحلي على أنه جزء ًا
صغير ًا من السعر الدولي .ومن السهل أن نوضح أننا إذا
أردنا الحصول على  ،μt=πtفينبغي أن يكون لدينا
1
أن السعر المحلي يساوي
𝑃𝑃 * 𝜀𝜀  ، 𝜋𝜋 = $1 +مما يعني ّ
العائدات اإلضافية الناجمة عن تصدير برميل نفط إضافي.
"

"(,

"

تلبية الطلب المحلي أمر ًا إلزامياً ،مع وجود قيود على
الصادرات
فإن
إننا نفترض وجود قيود على الصادرات حالياً ،عليه ّ
الصادرات الحالية تكون مقيدة بالمعادلة رقم ()1e

“بسبب العقوبات المستمرة أو السياسة الهادفة إلى
إفادة المنتجين اآلخرين الذين يكونون بحاجة إلى ارتفاع
أسعار النفط بغية تحقيق مصلحة اقتصاداتهم” أو يكون
حجم الصادرات مق ّيد ًا يتجاوز سقف ًا مالي ًا معين ًا مثلما ورد
في المعادلة رقم (“ )1fلألغراض التجارية مثل الحاجة إلى
عائدات التصدير لتمويل الواردات” ،بينما ُيظهر مضاعف
الجرانج المرتبط بالقيود الملزمة للتصدير (إما  βtأو)ωt
إيجابي .ونظر ًا
المبين في المعادلة السابعة ( )7وهو
ّ
أنه ال يمكن مالحظة قيمة المضاعف بشكل مباشر،
فال يمكن بالتالي تحديد تكلفة الفرصة البديلة الحالية
عن طريق تطبيق المعادلة السابعة ( )7على العام
بأن القيود
الحالي .ورغم ذلك وفي ظل االفتراض القائل ّ
المفروضة على الصادرات لم تعد ملزمة في المستقبل،
فيمكن حساب تكلفة الفرصة الحالية باعتبارها التكلفة
الهامشية/الحدية لتزويد السوق المحلية (الناتجة عن
المعادلة الثامنة [ .)]8كذلك يمكن حساب القيمة
االقتصادية الحالية لالحتياطيات الجوفية من خالل تطبيق
المعادلتين السابعة ( )7والثامنة ( )8على العام الالحق
عندما ال تكون القيود المفروضة على الصادرات ملزمة
ألن تكلفة الفرصة البديلة في ذلك العام ال تعتمد
(نسبة ّ
على مضاعفات الغرانج غير الملحوظة والمرتبطة بقيود
التصدير) ،باإلضافة إلى أننا سنقدم الحق ًا وفي هذا
البحث تطبيق ًا رقمي ًا لهذا اإلجراء.
تلبية الطلب المحلي أمر ًا إلزامياً ،ووجود قيود على
اإلنتاج
إننا نفترض اآلن أن القيود المفروضة على اإلنتاج تعد
ملزمة (المعادلة رقم [ )]1dبسبب حصص أوبك أو القيود
اللوجستية أو المالية ،مما يفرض التكلفة اإلضافية θt
على تكلفة الفرصة البديلة الستهالك النفط المحلي.
فإن تكلفة الفرصة
وبسبب هذه التكلفة اإلضافيةّ ،
البديلة تتجاوز التكلفة الهامشية/الحدية للمعروض التي
تم تعريفها هنا على أنها مجموع تكلفة اإلنتاج الحدية
[ ])cm (otوالقيمة االقتصادية لبرميل النفط االحتياطي
( .)λtغير أنه ال يتم مالحظة هذه التكلفة اإلضافية بصورة
بنحو
مباشرة ،لذلك يعد استخدام المعادلة التاسعة ()9
ٍ

مثاال توضيحي ًا
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مباشر النهج األكثر مباشرة ألنه يعتمد على الكميات
واألسعار القابلة للمالحظة وعلى مرونة األسعار التي
يمكن الحصول عليها من المؤلفات.
التخلي عن االلتزام بالوفاء بالطلب المحلي
لنفترض أن تلبية الطلب المحلي لم يعد أمر ًا مفروضاً،
وبالتالي فإننا ال ندرج القيد ( )1cفي مشكلة تعظيم
المن ِتج بتوزيع الطلب المحلي الخاص به
الرفاهية .وإذا قام ُ
عن طريق تقييد العرض المتاح لسوقه المحلي ،عليه فإن
السوق ال يكون متوازن ًا في السعر المحلي ونحصل على
 Dt -1 (qt) > πtلتصبح المعادلة الرابعة ( )4على النحو التالي:
) "𝑞𝑞( 𝜇𝜇" (1 + 𝑑𝑑)" = 𝐷𝐷"*+

الستخدام النفط محلي ًا ،فينبغي أن تكون تكلفة الفرصة
أقل انخفاضاً .وفي واقع
البديلة الستهالك النفط المحلي ّ
فإن تكلفة الفرصة البديلة للنفط
األمر ّ
وألن لدينا ّ ،βt > 0
تكون أقل من اإليرادات الهامشية/الحدية للصادرات.
ومن ناحية أخرى ،إذا كان ينبغي لحجم الصادرات النفطية
أن يكون أعلى من سقفٍ معين ،فلدينا  ،ωt > 0ويكون
الستخدام النفط محلي ًا تكلفة فرصة أعلى ،والتي
يتم توفيرها في هذه الحالة من خالل إيرادات التصدير
الهامشية/الحدية التي يتم إضافتها إلى التكلفة الضمنية
لهذا القيد.
المقارنة بين صيغ تكلفة الفرصة البديلة
يلخص الجدول رقم ( )1جميع الحاالت المختلفة التي تمت
أن النقطة المهمة التي ينبغي توضيحها في
دراستها ،غير ّ
هذا الصدد تتمثل في الدور المحتمل لالعتبارات الزمنية
عند تحديد تكلفة الفرصة البديلة للنفط ،وتعتبر مناقشة
هذه النقطة أمر ًا بالغ األهمية بصفةٍ خاصة وذلك نظر ًا
المستنفدة .وعند
لحقيقة ّ
أن النفط يعتبر مورد ًا من الموارد ُ
فإن طبيعة
أي قيد (القسم الفرعي “ّ )”3.1
عدم وجود ّ
المشكلة حينها تكون تزامنية.

تمثل تكلفة الفرصة البديلة للنفط القيمة الهامشية/
الحدية للبرميل المخصص للسوق المحلية ،وتكون القيمة
الهامشية /الحدية آلخر برميل تم توفيره أعلى من السعر
ألن عالوة الندرة تنشأ عن توزيع الحصص
المحلي نظر ًا ّ
(التقنين) .وتعتبر كفاءة اآللية المستخدمة للتعامل مع
الطلب الفائض الناتج عن المسائل المتعلقة بمراقبة
أن اآللية الفعالة تضمن
األسعار ،أمر ًا بالغ األهمية (بمعنى ّ
تقديم “الجزء األيسر” فقط من منحنى الطلب) .ومن
ناحية أخرى ،يوضح الباحثون ()Dreze and Stern (1990
 )and Papps (1993أن االشتقاق المالئم لتكلفة
الفرصة البديلة يتطلب توفر معلومات حول آلية التخصيص
هذه .فيما يناقش ( ))Murphy et al. (2019الكيفية
التي تمكن الحكومات من المشاركة في بعض أشكال
توزيع الحصص بسبب ضوابط األسعار وكيفية قياس
تأثير هذا التقنين على النموذج المتعدد القطاعات.

ومع ذلك ،يتم الحصول على التبعيات الزمنية ضمني ًا
من خالل القيمة االقتصادية لالحتياطيات الجوفية ،ويتم
إعطاء قيمة لبرميل النفط في االحتياطيات وفق ًا للقيمة
الحالية لصافي إيراداته الهامشية/الحدية اآلجلة في وقت
بيعه .ولذلك فإنه يعتمد على األوضاع المستقبلية
لسوق النفط العالمية ،كما تمثل تكلفة الفرصة البديلة
لبرميل النفط بجزء صغير من السعر الدولي ،كما هو
موضح في الجدول رقم (.)1

نالحظ أن المعادلة الثالثة ( )3تضاءلت إلى
 . 𝜇𝜇 = $1 + , 𝑃𝑃 − (𝛽𝛽 − ω ).أما في حالة عدم وجود قيود
فإن تكلفة
مفروضة على الصادرات (مثلّ ،)βt = ωt = 0 :
الفرصة البديلة للنفط تكون أيض ًا مساوية لإليرادات
الهامشية/الحدية الناجمة عن تصدير برميل نفط إضافي.
ونسبة لألسباب المذكورة في القسم ( )3.2فإذا كان
قيد يقيد الصادرات النفطية ،ويمثل البديل الوحيد
هنالك ٌ

إن تقييد الطاقة اإلنتاجية (أو اإلمدادات المتاحة لالستهالك
ّ
المحلي) مع عدم وجود تخزين سطحي ،يزيل كافة التبعيات
الزمنية المحتملة ويجعل المشكلة ثابتة .فيما تعني حقيقة
وجود قيود ملزمة على اإلمدادات أنه يتم إنتاج نفس
فإن تكلفة
كمية النفط مع أو بدون المشروع ،وبالتالي ّ
إنتاج واستنفاد الموارد ،تعتبر تكاليف هالكة غير قابلة
لالسترداد وغير ذات أهمية من المنظور الهامشي.

2

"

"

'

(),+

"
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الجدول رقم  .1صيغ تكلفة الفرص البديلة.
تكلفة الفرصة البديلة

3 𝑃𝑃%

𝑃𝑃
𝑥𝑥% + 𝑎𝑎𝑞𝑞% 𝜀𝜀) *1 − 𝜋𝜋% .
%

𝑔𝑔% 𝜀𝜀0 − 𝑟𝑟% 𝜀𝜀2

الحالة
ال توجد قيود أخرى
وجود قيود على اإلنتاج

!1 +

ال توجد قيود أخرى
توجد قيود على الصادرات

𝑐𝑐" (𝑜𝑜% ) + (1 + 𝑑𝑑)% 𝜆𝜆%

عدم إلزامية تلبية الطلب المحلي

) "𝜋𝜋 ≥( ) "𝑞𝑞( 𝐷𝐷"#$

صافي مكاسب الرفاهية االجتماعية المتأتية من
إصالح أسعار المنتجات النفطية في السوق المحلي

وبالمثل ،بالنسبة للمعلمة ( ،)bحيث بإمكاننا كتابة:

فإن أحد األسئلة المثيرة
على ضوء اإلطار المذكور أعالهّ ،
لالهتمام يتمثل في :إلى أي مدى تؤثر التغيرات في
للمنتِج؟ لنفترض
األسعار المحلية على الرفاهية االجتماعية ُ
أن قيمة مشكلة الرفاهية
بغية دراسة هذه المسألةّ ،
للمنتِج هي دالة للمعلمتين ( aو ،)bالتي تشير
االجتماعية ُ
هامشي تقييم صافي
إلى ( .))V(a,bويمكن من منظور
ّ
مكاسب الرفاهية االجتماعية الناجمة عن اإلصالح الفوري
ألسعار النفط المحلية من خالل مشتقات ( )Vفيما يتعلق
بـ( aو .)bولهذا الغرض فإننا نقوم بتطبيق النظرية الظرفية
(المحيطة)على مشكلة الغرانج.
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ألن لدينا 𝜋𝜋∆ 𝑞𝑞 = 𝜀𝜀 و  ،Dt (πt ) = qtلذلك يمكننا أن
ذلك ّ
فإن المعادلتين الخامسة عشر
نكتب (𝜋𝜋 ) = 𝜀𝜀 .:وحينها ّ
والسادسة عشر ( )16 ،15تصبحان على النحو التالي:
*#
* $#

)(17

/

)(18

/

'

&

!"#
!$

) =. >=,. (?@A). (B. CDE
:.

:

) =. >=,. (?@A). (B. CDE
:.

:

.

F. +G 9H. +I

7. 1#-. +,809;. <9

J .J
K.

&

7. 1#-. +,809;. <9

J .J
K.

"

.

F. +G 9H. +I

+, -. /.

31 − 31 +
.

)(012

31 − 31 +

+, -.

(012).

(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = ∑LMNO

"!

(𝑎𝑎, 𝑏𝑏) = ∑LMNO

"!

!#

!P

فإن لدينا:
أوال ،بالنسبة إلى المعلمة (ّ ،)a
ً
أن السعر المحلي هو جز ٌء ثابت من السعر
لنفترض ّ
الدولي ،بـ( ،πt = aPtراجع الحالة الثالثة ( )3في القسم
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/0
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تحديد تكلفة الفرصة البديلة للنفط :دور القيود المفروضة
النفط اإلضافي المعدل لتكلفة القيود المفروضة على
أن سياسة التسعير هذه تتوافق مع
الصادرات .كما ّ
المعادلة الثالثة ( )3عندما تساوي  φtالصفر ،علم ًا أنه وفق ًا
فإن  φtتساوي الصفر عندما يكون
للمعادلة الرابعة (ّ )4
السعر المحلي مساوي ًا لتكلفة الفرصة البديلة ،أو بمعنى
أن سياسة التسعير األكثر فعالية تتمثل في وضع
آخرّ ،
السعر المحلي على قدم المساواة مع تكلفة الفرصة
البديلة.

يمكن استخدام المعادلتين ( )17و( )18لتقييم آثار
التغييرات الهامشية في سياسة التسعير المحلية على
للمنتِج ،بافتراض على
الرفاهية االجتماعية بالنسبة ُ
أن السعر المحلي للنفط قد حددته الحكومة
سبيل المثالّ ،
(راجع الحالة الثانية ( )2في القسم ( ،)3.1غير أنه يمكننا
باستخدام المعادلة رقم ( )18حساب صافي مكاسب
الرفاهية االجتماعية المتأتية من الزيادات في األسعار
المحلية.
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األمثلة التوضيحية لحالة المملكة العربية
السعودية
استخدمنا ألغراض التوضيح العددي بيانات المملكة
العربية السعودية لعام 2018م وذلك من أجل حساب
تكلفة الفرصة البديلة للنفط في كل حالة من الحاالت
التي تم تناولها بالدراسة في القسم السابق ،وننهي هذا
القسم بمناقشة أهمية كل من هذه الحاالت.
تلبية الطلب المحلي إلزامياً ،مع عدم وجود قيود أخرى
مبين في الجدول رقم
بدأنا تحليلنا التجريبي كما هو
ٌ
( ،)1بتطبيق البيانات التابعة للمملكة العربية السعودية
على المعادلة التاسعة ( ،)9حيث تمتاز المملكة العربية
السعودية بعض السمات التي ستؤثر على تكلفة الفرصة
ألن المملكة
البديلة الستهالكها من المنتجات النفطيةّ :
تعتبر أكبر الدول المصدرة للنفط في العالم وتقوم بإدارة
أسعارها المحلية للنفط وتعتبر تلبية الطلب المحلي أمر ًا
إلزامي ًا .كذلك استخدمنا بيانات النفط الخام المقدمة
من الوكالة الدولية للطاقة لعام 2018م (.)IEA 2019
يبلغ الطلب العالمي على النفط ( g) 99.21مليون
برميل يومي ًا ،بينما تبلغ إمدادات المنتجات النفطية غير
السعودية ( )rحوالي  88.88مليون برميل يومياً ،كما
تصل صادرات المنتجات النفطية السعودية ( )xحوالي
 7.23مليون برميل يومياً ،باإلضافة إلى أنه يتم عرض
أنواع مرونة األسعار المقابلة (مثل εg, εr, and εx :في
الشريحة العليا من الجدول رقم (.)2
بنحو مباشر ،السيما
ال يمكن مراقبة أوجه مرونة األسعار
ٍ
وأنه يوجد تباين واسع بين التقديرات في شتى المؤلفات
ذات الصلة .ولقد استخدمنا التقديرات المأخوذة من
( )Caldara et al. (2019للحصول على مرونة الطلب
العالمي على المدى القصير ومرونة العرض لإلنتاج
غير السعودي ،ولقد ذكر هذا الباحث قيمتين من قيم
المرونة تم الحصول عليهما باتباع أساليب مختلفة ولكنها
مقدر مجموع
متكاملة ،يعتمد األسلوب األول منها على ّ
متوسط لبيزاران وسميث ( )1995واالرتدادات اإلحصائية
للمتغير األساسي الرابع ( )IVالتي تستخدم االنخفاضات
الخارجية المنشأ إلنتاج النفط كمتغيرات مساعدة في

أن مرونة الطلب بلغت
أسعار النفط .وتشير النتائج إلى ّ
 ،0.055والتي تعتبر قيمة صحيحة إلى حد ما فيالتقديرات التجريبية كما ذكر المؤلفون .أما الطريقة
الثانية ،فيتم استخدام النتائج الرابعة ( )IVكقيود على
مرونة األسعار لتحديد االنحدار التلقائي للناقالت الموجهة
في أسواق النفط العالمية .كذلك تشير النتائج إلى
ارتفاع مرونة الطلب لتبلغ  .0.14-ولقد استخدمنا في
هذا البحث ( 0.055-و )0.14-لتقييم حساسية تقديرات
تكلفة الفرصة البديلة لمرونة سعر الطلب على النفط.
بينما ب ّين الباحثون ( )Caldara et al. (2019أن مرونة
اإلمدادات النفطية على المدى القصير لبلدان أوبك،
باستثناء المملكة العربية السعودية والدول خارج منظمة
األوبك ،بلغت ( 0.191و )0.004-على التوالي .لذلك
قمنا بحساب متوسط ًا مرجح ًا ألوجه المرونة هذه ،مع
إعطاء األوزان لحصص هاتين المجموعتين في اإلمدادات
النفطية العالمية غير السعودية .حيث يحقق هذا النهج
مرونة اإلمدادات على المدى القصير بمقدار 0.056
بالنسبة لإلنتاج النفطي غير السعودي .ونظر ًا لعدم
وجود تقديرات متاحة لمرونة اإلمدادات النفطية غير
السعودية على المدى الطويل في المؤلفات المعنية،
فإننا نفترض أنه يمثل ضعف القيمة على المدى القصير
التي تحصل عليها الباحثون (.Caldara et al. (2019
باإلضافة إلى أننا استخدمنا أيض ًا تقدير صندوق النقد
الدولي ( )2011لمرونة السعر للطلب العالمي على
النفط على المدى الطويل البالغ ( .)0.35-وأخيراً ،فإننا
قمنا بدراسة القيم الواردة أعاله واستخدمنا المعادلة
( )A.1في الملحق للحصول على مرونة الطلب الدولي
على الصادرات السعودية.
أن تكلفة الفرصة البديلة للنفط في
يب ّين الجدول رقم (ّ )2
أي قيود مفروضة،
المملكة العربية السعودية من دون ّ
تتأثر تأثر ًا شديد ًا بالقيم المفترضة لمرونة سعر الطلب
فإن كل من
العالمي على النفط .أما على المدى الطويلّ ،
العرض والطلب يكونا أكثر مرونة مما ينجم عنه زيادة في
تكلفة الفرصة البديلة للنفط.
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األمثلة التوضيحية لحالة المملكة العربية السعودية

الجدول رقم  .2تكلفة الفرصة البديلة للنفط بدون قيود.
نوع المرونة

طويلة المدى

قصيرة المدى

مرونة الطلب العالمي ()εg

-0.055

-0.14

-0.35

مرونة اإلمدادات من اإلنتاج غير السعودي ()εr

0.056

0.056

0.112

-1.44

-2.61

-6.12

%30.6

%61.7

%83.7

مرونة الطلب العالمي على الصادرات السعودية

()εx

تكلفة الفرصة البديلة كنسبة مئوية من السعر العالمي

أي قيود على الصادرات أو اإلنتاج كما هو
عندما ال توجد ّ
موضح في األقسام السابقة ،يتم توفير تكلفة الفرصة
ٌ
البديلة للنفط من خالل التكلفة الهامشية/الحدية إلمداد
األسواق المحلية بالنفط .وسيتناول القسم الفرعي
التالي التوضيح العددي المقابل عندما تكون الصادرات
مقيدة ،فتكون تكلفة الفرصة البديلة هي التكلفة الحدية/
الهامشية لتوريد المنتجات النفطية.
الصادرات المقيدة
نفترض هنا أن القيود المفروضة على الصادرات ملزمة
في عام 2018م .ونتيجة لذلك فإنه ال يمكن حساب
بنحو مباشر باستخدام
تكلفة الفرصة البديلة للنفط
ٍ
المعادلة السابعة ( )7لعام 2018م ،وبالتالي فإننا نقدر
تكلفة الفرصة البديلة على أنها التكلفة الحدية/الهامشية
إلمداد األسواق المحلية بالمنتجات النفطية.
أما القيمة االقتصادية لبرميل النفط االحتياطي فهي
القيمة الحالية للربح الذي سيتم توليده من خالل إنتاج آخر
برميل من االحتياطي ،ووفق ًا للمراجعة اإلحصائية لشركة
فإن نسبة االحتياطيات
بريتيش بتروليوم (ّ ،)BP 2019
إلى اإلنتاج في المملكة العربية السعودية تبلغ  66عام ًا
فإن
اعتبار ًا من نهاية عام 2018م .ومن ناحية أخرىّ ،
معظم التوقعات المؤسسية البعيدة لسعر النفط لعام
2050م ،فإننا نفترض أن قيود التصدير لن تكون ملزمة
بحلول عام 2050م .ولذلك ،يفترض أن تكون تكلفة
الفرصة البديلة للنفط في عام 2050م هي النسبة

المئوية للقيمة المحسوبة في الجدول رقم ( )2وأضعاف
سعر النفط في عام 2050م .بينما تتوقع إدارة معلومات
الطاقة األمريكية ( )EIAفي السيناريو المرجعي لها (EIA
 )2019aأن يكون سعر  108دوالر أمريكي للبرميل في
عام 2050م ( )$in 2018 USفي عام 2050م.
أعلنت أرامكو السعودية من جانبها في شهر أبريل من
عام 2019م ،عن تأسيس برنامج المذكرات العالمية
متوسطة األجل وقامت الشركة بنشر نشرة معلومات
أن متوسط مصروفات التشغيل األولية
أساسية توضح ّ
للشركة كان  2.8دوالر أمريكي للبرميل من معادل
النفط المنتج في عام 2018م .وعالوة على ذلك ،وفي
نفس العام ،بلغ متوسط نفقات رأس المال األولي 4.7
دوالر أمريكي لكل برميل من معادل النفط (توفر شركة
أرامكو السعودية نشرة تفصيلية كاملة [ .)]2019وهذا
بدورها يعطينا تكلفة إجمالية قدرها  7.5دوالر أمريكي
إلنتاج برميل من االحتياطي النفطي .ولقد استخدمنا
نفس الرقم بالنسبة لعام 2050م .وتمشي ًا مع القيمة
التي حددها الباحثان ()Pierru and Matar (2014
للمملكة العربية السعودية ،فإننا نستخدم معدل خصم
بنسبة  .٪4ومن خالل تطبيق المعادلتين السابعة ()7
أن مرونة السعر
والثامنة ( )8على عام 2050م وافتراض ّ
فإن
على المدى القصير للطلب العالمي هي ّ ،0.14-
القيمة االقتصادية لبرميل االحتياطي في عام 2018
ستكون على النحو التالي:
= 16.9 US$

)!.#$%×$!'(%.
($.!+)-.
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تنخفض القيمة أعاله إلى  7.4دوالر أمريكي للبرميل عندما
يفترض أن تكون مرونة السعر للطلب العالمي على المدى
القصير حوالي  ،0.06-وبإضافة تكلفة اإلنتاج اإلجمالية
للبرميل إلى القيمة االقتصادية للبرميل االحتياطي فينجم
عن ذلك تكلفة الفرصة البديلة لبرميل النفط التي تتراوح ما
بين ( 14.9و )24.4دوالر أمريكي.
اإلنتاج المقيد
توفر الصيغة الواردة في المعادلة التاسعة (- )9كما تناولنا
بالنقاش أعاله -وسيلة مالئمة لحساب تكلفة الفرصة البديلة
فإن النتائج
للنفط عندما يكون اإلنتاج مقيداً ،وبالتاليّ ،
نفسها الواردة في الجدول ( )2تظل ثابتة في هذه الحالة.
مناقشة تقديرات تكلفة الفرصة البديلة
يلخص الجدول رقم ( )3النتائج العددية التي تحصلنا عليها
في هذا البحث ،ويتطلب الحصول على قيمة معينة من
الجدول رقم ( )3معرفة القيود التي يخضع لها القطاع
النفطي في المملكة العربية السعودية ،حيث تعتمد هذه
القيود بدرجةٍ كبيرة على آراء واستراتيجيات ص ّناع القرار.
أن هذه القيود قد تتغير بمرور الوقت .لذلك،
باإلضافة إلى ّ
سنقتصر على إيراد المالحظات القليلة التالية:
كذلك يفيد الجدول رقم ( )3إلى أنه عندما يكون للمشروع
فإن
تأثير قصير األجل على الطلب المحلي على النفطّ ،
تكلفة الفرصة البديلة للنفط تتراوح بين ( 14.9و)43.8

دوالر أمريكي للبرميل .ويتطلب تضييق النطاق وضع
افتراض فيما يتعلق بغياب (أو وجود) القيود المفروضة
على اإلنتاج .ومن ناحية أخرى ،كان إنتاج المملكة العربية
أقل من حصصها المخصصة من قبل منظمة
السعودية ّ
األوبك والبالغة ( )10.06مليون برميل في اليوم (IEA
 )2019; OPEC 2019حتى شهر يونيو من عام 2018م أو
ما يزيد على هذه الكمية لبقية العام .وقد تقرر في اجتماع
األوبك رقم ( )175المنعقد في الفترة من ( 6إلى  )7من
شهر ديسمبر عام  ،2018زيادة حصة المملكة العربية
السعودية إلى ( )10.31مليون برميل في اليوم ،اعتبار ًا
من شهر يناير عام 2019م .وكان إنتاج النفط السعودي
أقل من الحصة المخصصة لها من جانب
منذ ذلك الحينّ ،
أن إنتاج
منظمة األوبك .كذلك تشير هذه األرقام إلى ّ
أقل من الحصص
النفط السعودي كان في معظم الوقت ّ
المخصصة من جانب األوبك ،ولم تكن القيود المفروضة
على اإلنتاج بالتالي ملزمة.
فوري فقط على الطلب على
تأثير
أما إذا كان للمشروع ٌ
ّ
فإن من المحتمل أن
النفط -حتى في حالة تقييد اإلنتاجّ -
أقل من األرقام
تكون المرونة السعرية للطلب العالمي ّ
المفترضة في حساباتنا (حيث يتم تقديرها باستخدام
البيانات الشهرية) التي يمكن أن تنجم عنها تكلفة الفرصة
أقل من ( )20دوالر أمريكي للبرميل ،كذلك
البديلة للنفط ّ
أقل من  20دوالر
نجد ّ
أن تكلفة الفرصة البديلة للنفط ّ
أمريكي للبرميل عندما تكون القيمة المطلقة للمرونة
أقل من (.)0.05
السعرية للطلب العالمي ّ

الجدول رقم  .3تكلفة الفرصة البديلة للنفط في إطار االفتراضات المختلفة.
الحالة

تكلفة الفرصة البديلة (دوالر أمريكي /للبرميل)
22 a – 43.8a

(مع مرونة قصيرة المدى)

 -ال توجد قيود أخرى

59.4a

(مع مرونة طويلة المدى)

 -وجود قيود مفروضة على اإلنتاج

14.9 – 24.4

 ال توجد قيود أخرى -القيود المفروضة على الصادرات

(ب)

مالحظات( :أ) بالنسبة لسعر النفط العالمي ،فإننا نعتبر متوسط سعر خام برنت تسليم ظهر السفينة يبلغ ( )71دوالر أمريكي للبرميل في عام
2018م (( .)EIA 2019bب) تم استخالص النتائج على افتراض أن قيود التصدير لن تكون ملزمة بحلول عام 2050م.
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األمثلة التوضيحية لحالة المملكة العربية السعودية
أما إذا انتقلنا إلى منظور طويل األمد ،فيتعين علينا
دراسة المشاريع التي لها تأثيرات دائمة طويلة األمد على
الطلب المحلي على النفط ،مثل االستثمارات في كفاءة
استخدام الطاقة أو مصادر الطاقة المتجددة .بينما يكون
نطاق القيم المحتملة لتكلفة الفرصة البديلة للنفط أوسع
من تلك المقدرة على المدى القصير ،التي تتراوح بين
( 14.9و )59.4دوالر أمريكي للبرميل في عام 2018م،
استناد ًا إلى األرقام الواردة في الجدول رقم ( .)3كذلك
نجد أن التكلفة التي تفرضها القيود المفروضة على
اإلنتاج -التي ال تزال مستمرة على المدى الطويل -مرتفعة
(وأنها أكبر من التكلفة التي تفرضها القيود من شأنها أن
تستمر على المدى القصير فحسب) ،ولعل هذا ما يفسر
أي من
مجموعة كبيرة من القيم و ُيعزز الحاجة إلى فهم ّ
هذه القيود قد تكون ملزمة في المستقبل.
صافي مكاسب الرعاية االجتماعية المتأتية من إصالح
سعر النفط المحلي
ونستخدم اآلن المعادلة رقم ( )18لتقدير صافي مكاسب
الرعاية االجتماعية التي يمكن الحصول عليها عن طريق
زيادة سعر النفط المحلي بمقدار دوالر أمريكي واحد
للبرميل (بمعنى :زيادة b 1بمقدار  .)1ونحتاج للقيام
(أي)π :
بذلك ،إلى معرفة السعر المحدد لبرميل النفط ّ
ومرونة الطلب المحلي على النفط في المملكة العربية
(أي ،)εq :إلى جانب بعض بيانات المرونة
السعودية ّ
والكمية المستخدمة في هذا البحث حتى اآلن.

يعرض الجدول رقم ( )4األسعار المحلية للنفط الخام في
المملكة العربية السعودية في عام 2018م ومستويات
استهالك النفط الخام والمنتجات النفطية في عام
2017م (حيث لم تتوفر بيانات عام 2018م عند كتابة
هذا التقرير).
أن المنتجات البترولية مشتقة من النفط الخام،
بما ّ
وبغية الحصول على األسعار المحددة لبرميل النفط
الخام المقابلة لألسعار الخاضعة للتحديد لكل منتج،
بنا ًء عليه فإننا نقوم بطرح تكاليف التكرير من السعر
المحدد .ونستخدم أداة هافرلي ( )Haverlyلتقييم
ُ
إدارة النفط الخام ( )H/COMETومؤشر نيلسون-فارار
( )Nelson-Farrarلتكلفة المصفاة لحساب النفقات
الرأسمالية ( )capexلكل برميل من النفط الخام لكل
مصفاة .ومن ثم نقوم بدراسة العديد من المعايير
القياسية الصناعية للحصول على المصروفات التشغيلية
أن
( )opexلكل برميل من النفط الخام لكل مصفاة ،كما ّ
من المفترض أن تكون تكاليف الصيانة بنسبة
 ٪3من النفقات الرأسمالية .فيما تبلغ تكلفة التأمين
 ٪1.5من النفقات الرأسمالية ويتم الحصول عليها من
شركة ( .)AspenTechفيما تبلغ تكلفة األيدي العاملة
 41,000دوالر أمريكي للشخص الواحد في السنة ويتم
الحصول عليها من شركة ( .)QUE$TORغير أننا ال نقوم
بوصف خطوات حساب النفقات الرأسمالية ()capex
ألن هذا
والمصروفات التشغيلية ( )opexبالتفصيلّ ،
يتجاوز نطاق هذا البحث.

الجدول رقم  .4األسعار المحلية ومستويات استهالك المنتجات البترولية.
نوع الوقود
البنزين
الديزل
زيت الوقود
الكيروسين
النفط الخام

السعر (دوالر أمريكي /للبرميل)
( 58.03منخفض الجودة)( 86.49 ،عالي الجودة)
( 19.07النقل)( 16.15 ،الصناعة)
 180( 4.25سنتيستوك) 380( 3.8 ،سنتيستوك)
25.7
( 6.35العربي الخفيف)( 4.4 ،العربي الثقيل)

االستهالك (مليون برميل /اليوم)
0.6
( 0.48النقل)0.09 ،
0.48
0.1
(ب)
(أ)
0.07 ، 0.39

(أ)

مالحظات( :أ) االستهالك لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر( ،ب) االستهالك في الصناعات األخرى.
مصادر البيانات :أرامكو السعودية ( )2018و )ECRA (2018و )MEIM (2018و.)APICORP (2018
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األمثلة التوضيحية لحالة المملكة العربية السعودية
نأخذ المتوسطات المرجحة للنفقات على مستوى
المصفاة بصورة منفصلة لكل من النفقات الرأسمالية
والمصروفات التشغيلية ( capexو ،)opexمع الترجيحات
أن
المأخوذة من الطاقة التكريرية للمصفاة .ووجدت ّ
النفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل -على التوالي-
تكون ( 0.58و )1.43دوالر أمريكي للبرميل ،وهو
ما يعني تكلفة إجمالية قدرها ( )2.01دوالر أمريكي
للبرميل الواحد .وبالتالي ،فإننا نقوم بطرح ( )2.01دوالر
أمريكي من أسعار الوقود المبينة في الجدول رقم ()4
(باستثناء أسعار النفط الخام) .وأخيراً ،فإذا أخذنا في
االعتبار متوسط األسعار الناتجة المرجحة بمستويات
االستهالك ،فإنا نجد أن السعر المحدد لبرميل النفط مبلغ
وأن هذه النتيجة مقاربة للرقم البالغ
( )26دوالر أمريكيّ .
( )27دوالر أمريكي الصادر عن شركة جدوى لالستثمار
( .)2018ومن ناحية أخرى ،ال يوجد تقدير متاح لمرونة
طلب المملكة العربية السعودية على النفط فيما يتعلق
بسعرها المحلي ،لذلك فإننا نقوم باستخدام تقديرات

( )Atalla et al. (2018الذين قاموا باستخدام تقنية
أن المرونة
نمذجة السالسل الزمنية الهيكلية ،ووجدوا ّ
السعرية للطلب على البنزين في المملكة العربية
السعودية هي ( )−0.1على المدى القصير ،و()−0.15
على المدى الطويل .ونقوم باستخدام هذه القيم
للمرونة السعرية للطلب على النفط الخام نظر ًا لغياب
تقديرات المرونة للمنتجات البترولية األخرى في المملكة
العربية السعودية .ونعتبر أن صادرات النفط السعودية لم
تكن مقيدة .)βt =ωt =0( :كما أننا نقوم اآلن بسد العجز
في كافة القيم العددية في المعادلة رقم ( ،)18وقد تم
توضيح هذه النتائج في الشكل رقم (.)1
غالب ًا ما يكون إلصالح أسعار الطاقة آثار أسعار بعيدة
المدى ،لذلك فإننا نقوم بدراسة مرونة األسعار على
أن زيادة السعر
المدى الطويل .ويبين الشكل رقم (ّ )1
المحلي لبرميل النفط بمقدار دوالر أمريكي واحد ينتج
عنه زيادة صافي مكاسب الرعاية االجتماعية قد تصل إلى
 200مليون دوالر أمريكي.

الشكل رقم  .1صافي المكاسب االجتماعية السنوية المتأتية من زيادة السعر المحلي بمقدار دوالر واحد للبرميل.

250

! 𝜀𝜀"" = −0.35, 𝜀𝜀* = 0.11

200

150

100

50

0.15

0.1

)(in absolute terms

0.05

0

مكاسب الرعاية االجتماعية الصافية
Net welfare
(بماليينgain
)(in million US$
الدوالرات)

𝜀𝜀" = −0.2, 𝜀𝜀* = 0.08
𝜀𝜀" = −0.1, 𝜀𝜀* = 0.06

0

باألرقام أو القيمة المطلقة
المصدر :حسابات المؤلفين.
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ومن جانب آخر ،قام الباحثون ()Atalla et al. (2018
بدراسة اآلثار المترتبة على زيادة أسعار البنزين الخاضعة
للتحديد في المملكة العربية السعودية في نهاية شهر
ديسمبر من عام 2015م ووجدوا أرباح سنوية صافية
تتراوح بين ( 360و )500مليون دوالر ،اعتماد ًا على
المرونة السعرية للطلب على البنزين .وعندما تم تحويلها
إلى زيادة قدرها  1دوالر أمريكي في سعر النفط المحلي،
فإن هذه األرقام تقابل ( 61و )85مليون دوالر أمريكي
ّ
( )εq = -0.1و( )εq = -0.15على التوالي .علم ًا بأنه
تم الحصول على مكاسب الرعاية االجتماعية هذه من
التغييرات في استهالك البنزين المحلي فقط.

كذلك نجد أن الباحثون ( Matar et al. (2015افترضوا أن
أسعار المستخدمين النهائيين ال تتغير ،وقاموا بدراسة
اآلثار االجتماعية المترتبة على إزالة القيود المفروضة على
أسعار نقل الوقود بين القطاعات ،وتمثل النتيجة التي
تم التوصل إليها ربح ًا اقتصادي ًا سنوي ًا صافي ًا قدره ()230
مليون دوالر أمريكي لزيادة األسعار المحلية بقيمة دوالر
واحد المستمد من إطار ثابت طويل األجل (حيث يمكن
للشركات والمرافق العامة بناء مرافق جديدة) وتضمين
المكسب االقتصادي المتأتي رفع القيود المفروضة
على سعر الغاز الطبيعي (ولكن ليس تلك المفروضة
أن نتائج الدراستين
على سعر البنزين) ،ويمكننا القول ّ
السابقتين تتوافق مع النتائج االجتماعية التي توصلنا
إليها بصورة عامة.
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االستنتاجات
قمنا بتطوير إطار عمل لتقدير تكلفة الفرصة البديلة
للنفط في إحدى الدول المصدرة للنفط ،ويتيح لنا وضع
التوازن الجزئي استخالص الصيغ التحليلية التي يمكن
استخدامها في الممارسة العملية بكل يسر وسهولة ،حيث
تتمثل الخطوة األولى في فهم القيود التي تواجه القطاع
النفطي في هذه البالد.
أن تكلفة الفرصة البديلة الستهالك النفط
ولقد بينا ّ
المحلي تعتمد على عدة عوامل ،بما فيها القيود التي
يخضع لها منتج النفط ونظام تسعير النفط المحلي.
كما أننا استخدمنا بيانات للمملكة العربية السعودية
لعام 2018م لتوضيح النهج الذي اتبعناه لتنفيذ النتائج
التي توصلنا إليها .ولقد توصلنا بالنسبة للمشروع
الذي له تأثير قصير المدى على الطلب المحلي على
أن من المحتمل أن تتراوح تكلفة الفرصة البديلة
النفطّ ،
لبرميل النفط بين ( 15و )25دوالر أمريكي .أما بالنسبة
للمشروع الذي يكون له تأثير طويل األمد على الطلب
المحلي على النفط ،مثل االستثمار في كفاءة استخدام
فإن مجموعة القيم
الطاقة أو مصادر الطاقة المتجددةّ ،
المحتملة لتكلفة الفرصة البديلة للنفط تكون أوسع نطاق ًا
وشديدة الحساسية لوجود قيود مفروضة على اإلنتاج.
كذلك تجدر اإلشارة إلى أن الطلب المحلي على النفط
يمكنه أن يتأثر بالتشوهات االقتصادية في القطاعات
األخرى لالقتصاد ،التي يمكنها أن تتحيز لتقدير تكلفة
الفرصة البديلة.
ومن جانب آخر ،يسمح لنا إطارنا بتقييم اآلثار االجتماعية
المترتبة على زيادة أسعار النفط المحلية ،كما يوفر أيض ًا
بعض المعلومات حول السعر المحلي الذي سيكون
األكثر كفاءة .فيما تظهر النتائج التي توصلنا إليها أن
زيادة السعر المحلي لبرميل النفط بمقدار دوالر أمريكي
واحد في عام 2018م كان سيؤدي إلى زيادة سنوية
في صافي المكاسب االجتماعية لتصل إلى مبلغ ()200
مليون دوالر أمريكي.

أن هذه الدراسة تهدف إلى أن تكون بمثابة نقطة
كما ّ
مرجعية لتقييم النفط من منظور عام ألغراض تخصيص
الموارد واختيار المشروع ووضع السياسات في الدول
المصدرة للنفط.
وينظر إلى النفط في بعض األحيان -إلى جانب كونه
مصدر ًا لتحقيق الربح -بوصفه أداة للتنمية االقتصادية،
فعلى سبيل المثال ،يمكن استخدام النفط كمدخالت
في المشاريع التي تسهم في التنويع االقتصادي (مما
يقلل اعتماد البلد على العائدات النفطية) .ومن ثم
يتم إدراج فوائد التنويع االقتصادي المتأتية بفضل هذه
المشروعات بصورة مباشرة في حساب صافي القيمة
الحالية لمثل هذه المشروعات (Pierru and Matar
 ،)2014كما ينبغي تقييم النفط المستخدم في هذه
المشروعات بتكلفة الفرصة البديلة ،على النحو المحدد
في هذا البحث.
يمكن استصحاب وجهات نظر أخرى للنظر في أبعاد
إضافية محتملة لهذه المسألة ،ويتمثل أحد االعتبارات في
دور شركات النفط الوطنية ( )NOCsفي الدول المصدرة
للنفط .حيث ُينظر إلى شركات النفط الوطنية بصورة
عامة بوصفها شركاء استراتيجيين يتمتعون بتفويض
اجتماعي ملزمين بالوفاء به وهم بذلك يسعون لتحقيق
أهداف غير تجارية (راجع على سبيل المثالEller et :
al. [2011]; Hartley and Medlock III [2008],
 .)][2013وبالمثل ،يزعم ()Dale and Fattouh (2018
أنه ينبغي تحديد قيمة النفط ليس بناء على تكلفة
(أي التكلفة الخاصة) وإنما أيض ًا وفق ًا
استخراجه فقط ّ
للتكاليف االجتماعية التي يتم تضمينها كخدمات عامة
أن دراسة هذه
يتم تمويلها من العائدات النفطية ،غير ّ
األنواع من آثار الرفاهية االجتماعية ستتجاوز إطار التوازن
المستخدم في هذا البحث.
الجزئي ُ
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عن المؤلفين
فاتح كرانفيل
زميل باحث في كابسارك منذ ديسمبر 2017م ،وقد بدأ مسيرته المهنية باحثًا في جامعة
غلطة سراي قبل أن ينتقل إلى جامعة باريس نانتير الفرنسية حيث عمل أستاذ ًا مشارك ًا في
مستقال
االقتصاد ،وعمل باحث ًا في إكونوميكس -المركز الوطني للبحوث العلمية وباحث ًا
ً
في مركز أبحاث االقتصاد بجامعة جامعة غلطة سراي في إسطنبول بتركيا.
نشر فاتح العديد من المقاالت في مجاالت الطاقة واالقتصاد البيئي ،وأشرف على
أطروحات الماجستير والدكتوراه .وهو عضو في مشاريع األبحاث التي تتناول قضايا الطاقة
أو تغير المناخ التي مولتها مؤسسات مثل مجلس الطاقة الفرنسي والمجلس األوروبي
للطاقة المتجددة ،كما أن فاتح عضو ًا منتظم ًا في اللجان االستشارية والعلمية للندوات
أيضا بشكل منتظم بصفته حكم في العديد من
أو المؤتمرات في مجال خبرته ،ويعمل ً
المجالت الدولية والمؤسسات العلمية الوطنية.
أكسل بيريو
يترأس أكسل برنامج (الطاقة واالقتصاد الكلي) ،ويهتم بشكل خاص بالبحوث التطبيقية
التي تجمع بين االبتكار المنهجي واألهمية العملية لصنع السياسات .وقد انضم إلى
كابسارك في عام 2011م ،بعد أن أمضى  15عام ًا في شركة (إي دي إف انرجي نوفل)
في فرنسا حيث كان يقود مشاريع البحوث واالستشارات والتدريب .حصل أكسل على درجة
الدكتوراه في االقتصاد من جامعة (باريس  - 1بانتيون سوربون) في فرنسا .تتناول أبحاثه
مجاالت االقتصاد والطاقة والسياسة وتمويل الشركات وتسعير النفط ،وقد نشر أكسل
أكثر من ثالثين ورقة بحثية في المجالت المحكمة.
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شكر وتقدير
يعرب المؤلفون عن شكرهم وتقديرهم لكل من :بيتر هارتلي وكينيث ميدلوك وتيد لوخ تمزيليدس وكولين
وارد ورونالد ريبل على محادثاتهم واقتراحاتهم المفيدة ،وكذلك للمشاركين في ورش العمل المشتركة لمعهد
بيكر وكابسارك حول تكلفة الفرصة البديلة للنفط للمملكة العربية السعودية (التي عقدت في الرياض في
عامي  2018و2019م) ،والدورة السادسة والثالثون ( )36المؤتمر أمريكا الشمالية بين الجمعية األمريكية
ّ
القتصاديات الطاقة والرابطة الدولية القتصاد الطاقة (الذي عقد في العاصمة واشنطن في عام 2018م)
ونعرب كذلك عن عميق امتناننا للندوة الدولية السابعة الندوة الدولية المعنية بقضايا البيئة والطاقة والتمويل
(التي عقدت في باريس في عام 2019م).

عن المشروع
يعد هذا البحث جزءا من مشروع مشترك بين مركز دراسات الطاقة في معهد بيكر للسياسة العامة بجامعة
رايس األمريكية ومركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) ،ويهدف لدراسة تكلفة الفرص
البديلة للنفط في المملكة العربية السعودية.
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